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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v našich kalendářích jsme opět otočili čtyři týdenní listy a měsíc se
tak opět s měsícem sešel a já Vás oslovuji se svým pravidelným příspěvkem na stránkách našeho Zpravodaje, abych Vás informoval
o všem podstatném, co tento čas našemu městu přinesl. Zřejmě
již zcela definitivně jsme se rozloučili s létem a přes několik pěkných dnů babího léta jsme tak vstoupili do dnů letošního podzimu a prakticky všichni jsme po čase dovolených a prázdnin vrátili
ke svým povinnostem.
 Velkou událostí a vlastně pro naše město i svátkem byla
Slavnost u příležitosti 113. výročí posvěcení kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí, kdy jsme v našem městě opět
mohli přivítat významné hosty, kteří naše pozvání přijali: především jsem rád přivítal zástupce Italského velvyslanectví v České
republice, které jsem v odpoledních hodinách přijal na Městském
úřadě a představil jim naše město, a to zejména s propojeností
s italskými Benátkami a poté je uvedl jako čestné hosty na Slavnost k posvěcení kostela Panny Marie. Jsem rád, že i nadále zůstáváme v kontaktu s představiteli italského zastupitelského úřadu
v Praze, protože tato ojedinělá stavba našeho kostela je skutečnou
spojnicí mezi oběma našimi státy.
 V sobotu 21. září jsem se zúčastnil v Chomutově slavnostního předání darů Ústeckého kraje jednotkám Sborů dobrovolných
hasičů. Naše dubská jednotka dostala výkonné čerpadlo japonského výrobce Tohatsu v hodnotě Kč 410 000,00. Toto čerpadlo je
možné použít pro dopravu vody při zásazích, ale také pro soutěže
mladých hasičů, kterých se naše jednotka zúčastňuje. Za tuto podporu patří Ústeckému kraji velký dík, protože v posledních letech
pomáhá opravdu významně modernizovat techniku dobrovolných hasičů v našem kraji.
 V minulém měsíci se na svých schůzích setkali jak radní, tak
rovněž zastupitelé našeho města: schůze zastupitelstva se konala
ve středu 18. září a vedle řady materiálů majetko-právní povahy
jsme rovněž schválili rozpočtová opatření, jimiž jsme do našeho
rozpočtu přijali dotační prostředky určené na proplacení projektů
„Komunitní centrum města Dubí“ a „Odborné učebny ZŠ Dubí 1“,
dalším rozpočtovým opatřením jsme navýšili rozpočet odboru
vnitřních věcí za účelem předfinancování úvěru na nákup hasičského automobilu a dalším pak dotačnímu odboru na schválenou akci
„Protipovodňová opatření města Dubí“, přičemž jak o nákupu hasičského automobilu, tak o projektu protipovodňových opatření
jsem Vás již na stránkách našeho Zpravodaje informoval. Dalším
usnesením jsme navýšili rozpočet technickému odboru, a to za
účelem opravy části ubytovny, která je prakticky součástí Sportovního areálu v Bystřici. Po projednání jsme schválili nákup referentského služebního vozidla, které bude sloužit Městskému úřadu.
Možná si právě pokládáte otázku, proč Město potřebuje další služební vůz? Hlavním důvodem je ta skutečnost, že služební vozidlo
s kvalifikovaným řidičem je skutečně hojně využíváno nejen pro
plnění úkolů ze strany úředníků, ale rovněž naší organizační složky,
Městského kulturního zařízení, které připravuje a organizačně zajišťuje veškeré kulturní akce v našem městě, k tomuto naprostému
vytížení vozidla pak přistupuje rovněž čerpání řádné dovolené
a náhradního volna pana řidiče, kdy tento služební vůz je mimo
provoz. A právě toto jsou hlavní důvody, které nás vedly k tomuto
našemu rozhodnutí, a jsem přesvědčen, že to bylo rozhodnutí
správné, protože tak velmi přispěje k řádnému, ale především včasnému plnění všech povinností. Po projednání jsme přijali rovněž
kladné usnesení, jímž jsme vyjádřili souhlas s podáním žádosti
o dotaci na Ministerstvo kultury České republiky – Program záchrany
architektonického dědictví na rok 2020, na rekonstrukci kostela
Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci. Jedná se již o čtvrtou etapu
rekonstrukčních prací, která je zaměřena na opravu fasády a zádveří. Jsem rád, že práce na záchraně kostela na Cínovci zdárně pokračují a kostelu se tak po dlouhých desetiletích dostane takové opravy, která je důležitá, ale především důstojná; vždyť se jedná o jednu
z nejstarších památek, barokních sakrálních staveb, v našem okolí
a právem od roku 2005 je chráněn jako kulturní památka České
republiky. Dalším usnesením jsme schválili výsledek výběrového
řízení na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky a zároveň schválili rovněž návrh Kupní smlouvy na její pořízení; jak jsem
Vás již informoval též o způsobu financování, tak Město Dubí se
bude podílet částkou přes Kč 4 300 000,00 a jedním milionem
korun nám formou dotace přispívá Ústecký kraj a dvěma a půl
miliony korun Ministerstvo vnitra České republiky. Určitě se nejedná o zbytečně vynaložené finanční prostředky, protože musíme
být na nenadálé události připraveni, ale zároveň si i přejme, aby nás
žádná taková událost nepostihla. Tato cisternová automobilová
stříkačka najde rovněž využití při různých akcích města, zejména
pro děti, které vždy hasičská technika zajímá, a chtějí si ji prohlédnout. Také je třeba zdůraznit, že tato technika se pořizuje na dobu
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desítek let, určitě na 25 až 30 let. Veřejnou soutěží bylo vybráno
vozidlo Scania s nástavbou od dodavatele THS Polička a určitě se
jedná o velice kvalitní stroj. Naši hasiči se již nemohou dočkat, až
vozidlo bude vyrobeno a předpoklad dodání je květen roku 2020.
Dalším bodem našeho jednání bylo projednání obsahu kupní
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva prodávajícímu
s předmětem koupi pozemků a budovy bývalého hraničního přechodu na Cínovci. Samotný nákup jsme se zastupiteli již projednávali na naší květnové schůzi a Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo na svém jednání dne 24. června t. r. o tomto prodeji budovy
někdejšího hraničního přechodu našemu městu. Jsem skutečně
rád, že jsme se se zastupiteli na koupi tohoto objektu shodli, a to
hned z několika důvodů: tím zásadním je ta skutečnost, že nad ním
získáme kontrolu a nebudeme muset v budoucnu řešit žádné stížnosti, které by se mohly týkat jeho využití, které by nemuselo být
v souladu s naším náhledem. Co se týká využití ze strany našeho
města, tak bude samozřejmě řešit až nějaké další Zastupitelstvo
města. Jsem však přesvědčen, že by to mohla být naše původní
myšlenka muzea hornické činnosti v oblasti Cínovce a že by to
mohlo být financováno těžaři, kteří plánují na Cínovci těžit lithium.
Zatím je tam umístěn obchod typu freeshop a nájemce má smlouvu na deset let. V současnosti řeší náš stavební úřad porušování
stavebního zákona touto společností, protože v objektu byly provedeny nepovolené stavební úpravy a objekt je užíván bez řádné
změny účelu využití. Je zahájeno správní řízení a určitě zde bude
udělena nějaká sankce. Tak uvidíme, ale můžeme říci, že budova
zabalená do „hadru“ s nápisem Tchibo nedělá naší straně hranice
určitě dobrou reklamu a naši němečtí sousedé se jen usmívají, co je
u nás možné. Další materiál, který jsme projednávali, a přijali
k němu souhlasná usnesení, se týkal obory ve Mstišově. Myslím, že
nemusím znovu opakovat, že její stav je takový, s nímž nemůže být
spokojen skutečně nikdo. Proto jsem rád, že se dostavují první výsledky mých jednání se státním podnikem Lesy České republiky
a myslím, že zásadním sdělením, které Vám touto cestou předávám, je skutečnost, že Lesy České republiky, s. p. souhlasí s převodem pozemků v oboře Mstišov o výměře cca 5 ha s právem hospodařit pro Lesy České republiky, a to formou směny za pozemky ve
vlastnictví Města Dubí. Toto již je konkrétní krok, který vše posouvá
dopředu, nicméně jsou před námi ještě další jednání, která nás
dovedou k tomu závěru, jímž je zájem našeho Města ve vztahu
k provozování obory. Průběžně o dalších krocích Vás budu informovat, protože z Vašich reakcí vím, že osud tohoto místa Vám, stejně jako Městu Dubí, jeho zastupitelům a mně osobně lhostejný
není. Bohužel nemám žádnou novou informaci, která by se týkala
opravy, resp. znovuobnovení zámečku, který je skutečně nedílnou
součástí obory, protože veškerá rozhodnutí jsou na majitelích –
dnes již bohužel jen torza jeho stavby. Naše další usnesení jistě
povede ke zlepšení stavu chodníků v našem městě, protože jsme
schválili podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu
„Rekonstrukce chodníků v ulici Ruská“, a to do Integrovaného operačního programu v rámci výzvy Místní akční skupiny Cínovecko –
IROP – Bezpečnost dopravy a cyklodopravy. Oprava by se týkala
části Ruské ulice kruhové křižovatky Ruská – Pohraniční stráže –
Krušnohorská až po křižovatku Ruská – Střední – Bystřická. Pokud
budeme s naší žádostí o dotaci úspěšní, tak bude významná část
naší hlavní ulice opravena. Zastupitelům jsem rovněž podal informaci týkající se stavu našeho koupaliště: jistě již mnozí z mých informací, ale i z regionálních médií víte, že technický stav bazénu je
takový, že je v podstatě neopravitelný a žádá si celkovou rekonstrukci a společně i též úpravu celého areálu koupaliště. Tak, jak se
stalo v posledních letech již zvyklostí, na sociálních sítích se
rozběhla opět „velmi zasvěcená diskuse“ o dalším řešení. Mohu
všechny ujistit, že žádná taková diskuse, na jejímž konci by bylo
závazné usnesení na úrovni Zastupitelstva města Dubí, neproběhla
a je před námi. Ano, potvrzuji, že taková diskuse, ale především
rozhodnutí nás čeká a mohu všechny ujistit, že ve vší vážnosti budeme pečlivě zvažovat všechna pro i proti ve vztahu k opravě našeho koupaliště. Proběhlo již posouzení technického stavu bazénu,
které dopadlo neuspokojivě a potvrdilo jeho neopravitelnost,
a mohu sdělit, že jsme již obdrželi i první nabídky na celkovou rekonstrukci bazénu, jedna je ve výši cca 15 mil. korun a druhá dokonce ve výši cca 17 mil. korun a mohu Vám přiznat, že s takto vysokými finančními částkami jsem ani já ve svém odhadu nepočítal.
V tuto chvíli jisté je, že do příští plavecké sezóny se žádná oprava
ani při skutečně nejlepší vůli nestihne a s pravděpodobností hraničící s jistotou mohu sdělit, že v příštím roce zůstane koupaliště uzavřené. Ano, koupaliště je skutečně starší než třicet let, jak jsem také
na sociálních sítích zaznamenal ze strany pamětníků, kteří mají
s naším koupalištěm spojené své vzpomínky z dětství a s ním i na čas
školních prázdnin, který zde trávili, většina vyjádření ke stáří koupaliště se vázala sice k době před třiceti lety, ovšem míněno k době, kdy

bylo koupaliště znovuuvedeno do provozu, a to po rozsáhlé rekonstrukci, která proběhla od roku 1985 a právě letní sezónou roku
1989, kdy byla dokončena, bylo koupaliště 15. června 1989 otevřeno. Tolik tedy na vysvětlenou k těmto nedorozuměním, která se ve
vztahu ke stáří našeho koupaliště objevují na sociálních sítích.
 V minulém měsíci měla své dvě schůze rovněž Rada města
Dubí, a to 3. a 24. září a většina předložených materiálů do obou
schůzí, které jsme projednali, se týkala majetkoprávních záležitostí. K některým jsme přijali usnesení rozhodující, k některým doporučující k dalšímu projednání v Zastupitelstvu města Dubí. Vesměs
se jednalo o souhlasy vlastníka sousedního pozemku, kdy v této
roli Město vystupuje, které se týkají ve velké míře staveb rodinných domů, oplocení pozemků, umístění inženýrských sítí, smluv
týkajících se zřízení věcných břemen, připojení nových odběrných
míst apod., další materiály se týkaly našeho vyjádření ve vztahu ke
zveřejnění záměrů pronájmů či prodejů pozemků, přičemž o prodeji pozemků vždy v konečné fázi rozhoduje Zastupitelstvo. Svůj
souhlas jsme usnesením vyjádřili s konáním „Volvosrazu Dubí“,
který se uskuteční ve víkendových dnech 19. a 20. října ve Sportovním areálu v Bystřici, v souladu se zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů jsme vzali na vědomí návrh střednědobého rozpočtu města Dubí, a to na roky 2020 – 2022, který
připravila paní vedoucí finančního odboru. Po projednání jsme
znovu vyhověli žádosti ze strany nájemce restaurace Sokolovna
v Dubí a prodloužili mu nájemní smlouvu do 31. března příštího
roku, a to opět s tím podmíněním, že v této době nezačne zamýšlená demolice celého objektu. Dotačnímu odboru jsme navýšili
rozpočet o částku 200 tis. korun, a to z důvodu navýšení mzdových nákladů asistentů prevence kriminality, kteří jsou spolufinancováni z projektu „Šance pro každého“, další navýšení rozpočtu se
týkalo odboru vnitřních věcí, kdy jsme přijali do rozpočtu města
neinvestiční účelovou dotaci na krytí výdajů souvisejících se spoluprací tohoto odboru při přípravě sčítání lidu, bytů a domů, které
proběhne – opět po deseti letech – v roce 2021. Dalším materiálem jsme vzali na vědomí program letošních adventních koncertů,
kterým jsou pravidelně zadány čtvrteční podvečery v tomto čase,
na prvním vystoupí mladí umělci z teplické konzervatoře, druhý
a třetí je pravidelně zadán dětem a žákům z dubských mateřských
a základních škol, závěrečný bude patřit skupině Neřež. Dalším
souhlasným stanoviskem jsme vyhověli paní ředitelce Základní
školy Dubí 2 a souhlasili s pořízením další interaktivní tabule, která jistě dobře přispěje ke zkvalitnění vzdělávacího procesu. Naše
další souhlasné stanovisko se týkalo podání žádosti o poskytnutí
dotace na rok 2020 v rámci dotačního programu Podpora terénní práce, kterou poskytuje Úřad vlády České republiky, a vyjádřili
též souhlas s minimální spoluúčastí Města Dubí, a to ve výši 30%.
Další předložené materiály se týkaly Plánu zimní údržby místních
komunikací města Dubí, Nařízení Města Dubí o rozsahu, způsobu
a lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a místních
komunikací na území města Dubí a Nařízení Města Dubí o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Všechny tyto dokumenty jsou naprosto
veřejné a všichni se s nimi mohou seznámit na naší úřední desce
a já bych to všem podle potřeby doporučoval, protože na základě
zkušeností z minulého zimního období došlo k několika dílčím
změnám. Na základě doporučení revizního technika jsme vyjádřili souhlas s výměnou hlavního rozvaděče v kostele Panny Marie
v Dubí, a to zejména ve vztahu k pořádání kulturních akcí, jejichž
technicko - bezpečnostní zajištění je již neodmyslitelně spjato
s vyššími nároky na odběr elektrické energie, a proto současně
dojde též k navýšení hodnoty hlavního jističe.
 Tolik tedy mé informace týkající se jednání Zastupitelstva
i Rady našeho města a závěrem mého příspěvku mi, vážení spoluobčané, dovolte pozvat Vás na připravené akce, které se v našem
městě váží k podzimnímu období: se závěrem měsíce října je spjata
připomínka založení samostatného československého státu a rovněž v letošním roce si toto významné výročí připomeneme pietním
setkáním ve čtvrtek 24. října, kdy se s úctou pokloníme a položíme
květiny u památníku Obětem boje za svobodu. V podvečer 31. října
jste srdečně zváni do kostela Panny Marie na Dušičkový koncert.
Dům porcelánu s modrou krví je v tomto měsíci zadán další zajímavé
a vzhledem k použitému materiálu jistě i ojedinělé výstavě, a to originálnímu designu z betonu, a to od výrobců z našeho města.
 Těmito pozvánkami jsem se dostal k úplné tečce mého příspěvku pro tento měsíc. Přeji Vám, abyste dny letošního podzimu
prožili nejen v dobré pohodě, ale především v dobrém zdraví, aby
se Vám vyhýbala všechna onemocnění, zejména ta chřipková, která jsou s tímto obdobím spojena. S přáním všeho dobrého se tedy
s Vámi se všemi loučím a těším se na stránkách našeho Zpravodaje
za měsíc opět na shledanou.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ...
Rada města na schůzi dne 30. července mj. projednala:

Rada města na své schůzi dne 3. září mj. projednala:

 Usnesení č. 377/15/2019: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2019 ve výši
500 tis. Kč – navýšení rozpočtu ORJ 8 Dotace „Oprava
kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci; restaurátorské práce – II. část.
Rada města na své schůzi dne 1. srpna projednala:

 Usnesení 400/17/2019: RM po projednání
schvaluje konání akce „Volvosraz Dubí“ v termínu
od 19.10. 2019 od 16:00 h. a 20. 10. 2019 do 10:00 h .
na pozemku p. č. 8 k. ú. Běhánky ve Sportovním areálu Rudolfka, Sportovní 200, Dubí.
 Usnesení č. 411/17/2019: RM po projednání
bere na vědomí návrh střednědobého výhledu města
na roky 2020 -2022.
 Usnesení č. 412/17/2019: RM po projednání
bere na vědomí: a/ odpis pohledávky z přenesené
působnosti ve výší Kč 30 000,00 spolu s náklady řízení

 Usnesení č. 379/16/2019: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2019 ve výši
500 tis. Kč – navýšení rozpočtu ORJ 8 Dotace „Oprava
kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci; restaurátorské práce – III. část.

HLEDÁME HISTORICKÉ FOTOGRAFIE KAPLIČKY
Vážení čtenáři Dubského zpravodaje,
připravujeme obnovu a navrácení sochy
sv. Antonína Paduánského do výklenku
v kapličce v Tovární ulici, kde se dříve nacházela. Socha se nedochovala zcela kompletní a pro odborné restaurování do původní podoby bude zapotřebí co nejvíce
dobových snímků zachycující její detaily
a umístění v kapličce. Pokud se ve vašich
rodinných albech takové fotografie nachází, uvítáme jejich zapůjčení (kontaktní
tel. 778 752 588, e-mail: jacka@mesto-dubi.
cz). Za Vaši pomoc předem děkujeme.
Bc. Lukáš Jačka, technický odbor MÚ Dubí

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
V odpoledních hodinách strážníci spatřili
ve Mstišově vyjíždět čtyřkolku ze zahrádkářské kolonie za stanicí technické kontroly,
kde je zakázán vjezd dopravní značkou s výjimkou pouze na povolení Města Dubí. Řidič z Dubí
u sebe neměl žádné doklady ani povolení k vjezdu, proto byl strážníky předveden ke zjištění
totožnosti. Při kontrole totožnosti strážníci zjistili, že má uložený trest zákaz řízení motorových
vozidel. Řidič čtyřkolky byl předán Policii ČR pro
podezření ze spáchání trestného činu.
Při hlídkové službě strážníci nevěřili vlastním
očím, když spatřili stát na zastávce autobusu
v Pozorce šedesáti dvou letou ženu, oblečenou pouze do půl těla, která si pravděpodobně

v částce Kč 1 000,00; b/ odpis pohledávky z přenesené působnosti ve výši Kč 10 000,00 spolu s náklady
řízení v částce Kč 1 000,00.
 Usnesení č. 413/17/2019: RM po projednání bere na vědomí odpis pohledávek, které vznikly
z místního poplatku za užívání veřejného prostranství v celkové výši Kč 15 576,00, a to z důvodu nevymahatelnosti a z důvodu zrušení místního poplatku
za užívání veřejného prostranství.
 Usnesení č. 416/17/2019: RM po projednání
souhlasí s uzavřením smlouvy o úpravě stávající infrastruktury (přeložka kabelů z důvodu úpravy křižovatky ulic Mstišovská x Ruská).
(šl)

ŽÁDOST O DAROVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU A CHVOJÍ
Vážení občané a čtenáři Dubského zpravodaje,
obracíme se na vás se žádostí o darování vánočního stromu,
který bude během Adventu zdobit prostranství před kostelem
Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí. Strom by měl být
7 - 10 metrů vysoký, pravidelně rostlý, smrk nebo jedle, v místě
vhodném pro příjezd autojeřábu a další techniky nutné pro
jeho pokácení a převoz. Pokud se takový nachází na vašem
pozemku a uvažujete-li v nejbližší době o jeho pokácení,
kontaktujte zaměstnance technického odboru Městského
úřadu Dubí, p. Jačku, tel. 417 554 647, mob. 778 752 588,
e-mail: jacka@mesto-dubi.cz
Rovněž od vás uvítáme nabídku většího množství smrkového
či jedlového chvojí, které využijeme pro vytvoření adventního věnce u kostela.
Bc. Lukáš Jačka, technický odbor MÚ Dubí

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
zapomněla obléci horní část oblečení. Žena působila dosti pohoršujícím dojmem, byla zmatená a se
strážníky nechtěla komunikovat. Strážníkům přišlo nevhodné ženu předvádět ke zjištění totožnosti, a tak hledali jiný způsob, jak
se dopátrat o koho se jedná. Podařilo se jim
od dalších lidí, kteří stáli na zastávce, toto zjistit a dozvěděli se, že se o ženu stará její bratr
z Pozorky. Hlídka ho kontaktovala a ten si pro
svou sestru přišel. Bratr ženy uvedl, že jeho sestra
má v poslední době zdravotní problémy a že se
o ni stará. Muž si svou sestru odvedl domů.
Ostraha Penny marketu oznámila, že v obchodě
přistihli ženu, která si vzala zboží za 180,- Kč a prošla pokladnou bez zaplacení. Strážníci na místě

zjistili z výpisu přestupků, že se žena z Jirkova stejného přestupku v obchodě dopustila opakovaně.
Za její jednání jí strážníci na místě udělili pokutu
ve výši 10 tisíc korun.
Hlídka městské policie přijala oznámení, že
v blízkosti základní školy v Bystřici se usídlil roj
včel. Strážníci u budovy základní školy objevili dokonce dva roje včel, které se tam usídlily.
Jelikož byl všední den a děti byly ve škole, hrozilo
nebezpečí, že dojde k poštípání dětí. Na místo byli
přivoláni hasiči, kteří jsou vybaveni na likvidaci
zbloudilých včel a oba roje zlikvidovali.
Nikdo z dětí nebyl poštípán.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí

DERATIZACE
Město Dubí oznamuje občanům,
že na území města Dubí bude provedena v termínu

od 14. října 2019 do 25. října 2019 podzimní část povrchové deratizace.
Město Dubí zabezpečí deratizační práce v objektech, které vlastní Město a na vybraných veřejných prostranstvích. Pro zabezpečení maximální účinnosti
deratizace by bylo vhodné, aby se zapojili i vlastníci a správci bytových i nebytových objektů ve městě. Deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně
zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při zvýšeném výskytu hlodavců (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, v platném znění).
Občané, kteří mají zájem o provedení deratizačních prací ve svých objektech, mohou nahlásit svou adresu a tel. číslo deratizační firmě ASPRA - Dubí - tel. 739 617 433.
Na místech přístupných veřejnosti budou nástrahy umístěny do jedových staniček, které znesnadňují přístup dětem a domácímu zvířectvu. Deratizované objekty
a prostory i deratizační staničky uložené na volném prostranství budou označené výstražným návěstím.
Deratizace bude provedena za použití chemických deratizačních prostředků schválených hlavním hygienikem ČR, které nejsou klasifikovány jako jedy. Jsou
však při případném požití většího množství zdraví škodlivé, proto je třeba v průběhu deratizace zajistit zvýšený dohled nad dětmi a chovanými zvířaty.
V době provádění deratizace je nutné vodit psy na vodítku. Dojde-li v důsledku nepozornosti občanů k případnému požití deratizační látky, je nutné
vyhledat lékaře.
Eva Vítková, technický odbor Město Dubí, tel. kontakt: 417 554 623
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SLAVNOST 113. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE V DUBÍ

Páteční podvečer 20. září byl v našem městě
zadán Slavnosti 113. výročí posvěcení kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí,
který právem chápeme jako sváteční, protože
k tomuto chrámu vzhlížíme s nesmírnou úctou
a hrdostí, a to pro jeho ojedinělost a originalitu,
která je dána nejen v České republice, ale vlastně i v celé střední Evropě jeho naprosto nezvyklou podobou, vycházející z chrámu Madonna
dell´Orto v Benátkách, a proto se stává úzkou
spojnicí nejen mezi Dubím a Benátkami, ale
vlastně i mezi Českou a Italskou republikou.
Hned v úvodu tohoto slavnostního podvečera
přivítal všechny přítomné, kteří zaplnili prakticky
celý chrám, pan starosta a zvláště pak vzácné
hosty, kteří v letošním roce přijali naše pozvání:
z Velvyslanectví Italské republiky v České republice pozvání přijala paní Jitka Galli a ředitelka
Italského kulturního institutu, paní Dr. Alberta
Lai, z našeho partnerského města, ze Svazku obcí
Bannewitz v sousedním Sasku, byl hostem pan
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starosta Christoph Fröse, jehož doprovodila paní
Kerstin Ryssel. Velmi srdečně byl přivítán rovněž
pan režisér Zdeněk Podskalský ml., který k tomuto slavnostnímu večeru rovněž přijal pozvání
a po čase byl opět milým hostem v našem městě, sousední Novosedlice zastupoval pan místostarosta Štěpán Türb a v neposlední řadě byli
srdečně přivítáni též členové Rady a Zastupitelstva města Dubí.
Jménem svým i jménem pana velvyslance,
Jeho Excelence Francesca Saveria Nisia, jemuž
pracovní povinnosti nedovolily opustit Prahu,
rovněž se svým pozdravným slovem všechny
přivítala paní ředitelka, Dr. Alberta Lai, pro niž
návštěva našeho města byla první pracovní
cestou v její funkci. Ve svém pozdravném slovu
vyzdvihla partnerství mezi oběma farnostmi, což
je dobrou známkou hlubšího přátelství a kulturních vazeb mezi Českou a Italskou republikou,
což jako ředitelka Italského kulturního institutu
velmi oceňuje. V závěru svého slova paní ředi-

telka poděkovala panu starostovi za pozvání
a pěkné přijetí, které se jí v našem městě dostalo.
Poté již moderátor celého večera, pan Petr Jílek,
pozval Severočeskou filharmonii Teplice, která
v kostele Panny Marie v předpremiéře přednesla
Koncert pro violoncello d moll s korejskou sólistkou Dongyeon Han, žijící v Soulu, a posléze
Dvořákovu Symfonii č. 9 „Z Nového světa“, které
s teplickými filharmoniky nastudoval ukrajinský
dirigent Mark Kadin.
Po skončení koncertu jim pan starosta za
všechny poděkoval za skutečně hluboký umělecký zážitek, který nám přednesem jak Koncertu
d moll pro violoncello a orchestr, který v roce
1877 zkomponoval francouzský skladatel
Édouard Lalo, a stejně tak Symfonie č. 9 Antonína
Dvořáka, která vznikla v době skladatelova pobytu ve Spojených státech amerických, kde v letech
1892 – 1895 působil jako ředitel Konzervatoře
v New Yorku. Po tomto úžasném uměleckém
zážitku snad nemohl být nikdo, kdo by z tohoto
koncertu odcházel bez hlubokého dojmu.
Slavnosti bylo zadáno též celé sobotní odpoledne, a to na prostranství před kostelem
Panny Marie, kde byl připraven bohatý kulturní
program. Úvod patřil skupině Stráníci Mirka Ošance, která na naší hudební scéně působí již od roku
1983 a své fanoušky vždy potěší jak folkovými, tak
trampskými písničkami a ani v Dubí tomu nebylo
jinak. V letošním roce však kapela prošla změnou
zpěvačky, a tím dostala i nový název Poslední
Šance Míry Ošance. Toto seskupení čtyř přátel
(Luboš Stráník, Míra Ošanec, Jiří Znamenáček
a Lenka Bláhová) se zabývá písněmi z tvorby
např. Peter, Paul & Mary, Crosby, Stills & Nash
s českými texty Pavla Havlíka.
Již během jejich koncertu se začalo prostranství před kostelem zaplňovat fanoušky zpěváka
Ivana Hlase, který rovněž žádného svého fanouška nezklamal, a to zejména svými autorskými
písněmi, které stále dobře pamatujeme jak z filmu Šakalí léta, který vznikl podle povídky Petra
Šabacha, kterou pod tímto názvem uvedl v roce
1993 na plátna našich kin režisér Jan Hřebejk, tak
Báječná léta pod psa, který v roce 1997 natočil

režisér Petr Nikolaev podle scénáře, jemuž dal
základ stejnojmenný román Michala Viewegha
a jak stejnojmennou píseň z tohoto filmu, tak
písně Na kolena či Jednou mi fotr povídá ze
Šakalích let si mnozí se zpěvákem s chutí zazpívali, stejně jeho další autorské písně jako třeba
Malagelo či Pro Elišku. Prostor pro svá kytarová
sóla dostal na jevišti rovněž Norbi Kovács, který se
představil svými autorskými skladbami 15 minut
či Snad. Ze zcela zaplněného prostranství tak
měli hudebníci jistě radost, což platilo též o koncertu legendární country kapely Greenshorns,
která na české hudební scéně působí již 54 let
a téměř všechny jejich písničky od přelomu
60. a 70. let postupně zlidověly. Báječnou atmosféru a pro většinu krásné vzpomínky přinesl
více než hodinový koncert a bezesporu nejvíce
všechny potěšil Jan Vyčítal, pro něhož – jak jsme
se přesvědčili – je country hudba celý jeho život. A tak písně Foggy Mountain Breakdown,
Na sluneční straně hor, Šest bílých koní, El Paso,
Honzův song, ale hlavně Pivní džíp a Tenkrát
v čtyřicátom pátom už zpívali skutečně všichni…
Jen neradi jsme se s „Greenhorny“ loučili, ale byli
jsme rádi za báječnou atmosféru, kterou nám do
Dubí přivezli. Na závěr sobotního dne vystoupila
plzeňská bluegrasová kapela Cop v čele s kytaristou a písničkářem Míšou Leichtem. Své příznivce
nezklamala a nabídla výborný mix dynamické
hudby ze svojí více než třicetileté historie. Diváci se tak dočkali většiny osvědčených hitů jako
třeba Pár minut, Jupí čerte i dalších známých písniček a nešetřili potleskem. I podvečer tak provázela dobrá nálada i díky průvodnímu slovu mezi
jednotlivými skladbami.
V průběhu celého odpoledne jak občané našeho města, tak rovněž návštěvníci prakticky
z celého Teplicka, kteří přijali pozvání ke komentovaným prohlídkám našeho kostela, jistě zklamáni nebyli: zasvěcená a poutavá slova naší paní
průvodkyně tak odhalila nejen velmi bohatou
a zajímavou historii kostela Panny Marie, ale
dala i nahlédnout i do jeho současného využití,
a to jak církevního, tak kulturně-společenského.

Prohlídky byly zaměřeny především na běžně nepřístupnou kryptu rodu Clary u. Aldringen, přičemž se tak mohli poklonit památce těch, jimž
vděčíme za tento krásný chrám. O stavbu se zejména zasloužil Carlos Fürst von Clary u. Aldringen
(1844 -1920), který oslovil architekta Pietra
Bigagliu, profesora Akademie výtvarných umění
v Benátkách, a seznámil ho se svou představou
a brzy bylo více než zřejmé, že vzorem dubskému
kostelu bude pozdně gotický chrám Madonna
dell´Orto v Benátkách, jehož počátky sahají až
do 15. století, a tak se skutečně i stalo. V průběhu
celého odpoledne naším kostelem prošlo jistě
na 200 návštěvníků a mnozí si tak odnášeli nejen
krásné dojmy z pohledu na tuto krásnou stavbu
a její interiér, ale možná i obohaceni o mnohé
zajímavé informace k ní se vztahující.
Nedělní dopoledne pak patřilo slavnostní mši,
již celebroval farář farnosti Dubí, Novosedlice
a Cínovec, pan doc. ThDr. Patrik Matrukanič, Ph.D.,
který se svým svátečním slovem rovněž mj. věnoval právě dnům, kdy si připomínáme posvěcení
kostela Panny Marie: „Když nad touto Slavností
skromně přemýšlíme, musíme si uvědomit, že
právě tímto sakrálním prostorem procházela
celá řada našich vzácných předků, hlásících se
k duchovním hodnotám, které křesťanská víra
našeho celoevropského prostředí neustále
představuje. I proto se v těchto dnech na tomto sakrálním místě v nemalém počtu scházíme,
abychom v sobě oživili nejen milé nostalgické
vzpomínání, ale především nastolení správného
směru, “nového začátku“, týkajícího se našeho
celoživotního putování,“ dodal pan farář. Tato
slavnostní mše byla úplným závěrem letošní
Slavnosti, kterou provázela příjemná a přátelská
atmosféra, k níž zcela jistě přispělo též velmi příjemné slunečné počasí, které tyto dny provázelo.
Stejně jako v minulých letech jsme zaznamenali
ze strany našich občanů a dalších návštěvníků
nebývalý zájem, a též proto Slavnost posvěcení
kostela tak má své čestné místo v kulturním kalendáři našeho města a je nám ctí se každoročně
podílet na její přípravě. Anna Gürtlerová, Jiří Šiller
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VARHANNÍ KONCERT
V pořadí čtvrtý a v letošním roce již poslední koncert Varhanního léta se uskutečnil v předvečer
Slavnosti k posvěcení kostela Neposkvrněného
počertí Panny Marie v Dubí, ve čtvrtek 19. září.
Koncert zahájil přivítáním všech přítomných pan
starosta, Ing. Petr Pípal, a zároveň představil vzácného hosta, jímž byl italský varhaník Alessandro
Bianchi, který hru na varhany vystudoval na Konzervatoři v Piacenze u prof. Luigiho Toji, kde získal
diplom v oboru varhanní hry i komposice a své
umění dále zdokonaloval na mistrovských kursech
u Artura Sachettiho a Nicholase Danbyho. Italský
host hned v úvodu pochválil krásný kostel Panny
Marie a byl velmi rád, že byl pozván a poté se již
plně oddal svému umění. Na programu koncertu byly varhanní skladby vesměs z pera italských
hudebních skladatelů, jako např. Filippo Capocci,
Alessandro De Bonis, ale i dalších výrazných představitelů evropské varhanní hudby.
Náš host byl po skončení více než hodinového
koncertu po právu odměněn velkým potleskem
a pan starosta mu za všechny přítomné s malým
dárkem srdečně poděkoval za vynikající umělecký
zážitek.
Anna Gürtlerová

OHLÉDNUTÍ ZA VARHANNÍM LÉTEM 2019
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Z MŠ MSTIŠOV
Divadlo
Minulý měsíc navštívil naši školku divadelní soubor
Šikulka z Duchcova. Děti zhlédly tři zábavné, ale také
poučné pohádky. V první z nich si děti ověřily, že se
lenost nevyplácí a podvodem se ničeho nedosáhne.
V druhé pohádce si hlavně naši předškoláci procvičili písmenka. Ve třetí pohádce zase děti zjistily, že to
naše, školkové srdíčkové pravidlo o tom, jak je důležité používat hezká slovíčka, jako „prosím“ a „děkuji“,
opravdu platí a přesvědčily se, že ten, kdo je lakomý
a nechce se dělit o hračky, nikdy moc kamarádů nezíská.
Dětem se představení moc líbilo a těšíme se zase příště
na shledanou.

Jak se žije ptáčkům v lese
V rámci týdne s motem “Vlaštovičko, leť!“ si s dětmi povídáme o tom, jací ptáci na zimu odlétají, jak se daří ptáčkům,
kteří přezimují a jak jim můžeme my všichni pomoci přečkat zimu. Vydali jsme se tedy také do lesa, kde jsme mohli
poslouchat jejich zpěv a pozorovat stromy, na kterých se ukrývají jejich hnízda. Měli jsme štěstí a jedno hnízdečko,
spadlé ze stromu, jsme v lese našli. Děti měly možnost si ho zblízka prohlédnout a zjistit, jaké materiály byly na stavbu
použity. Zanedlouho se nám podařilo najít i několik skořápek z ptačích vajíček. Děti o úžasném nálezu švitořily ještě
cestou do školky a jako bonus se nám podařilo nasbírat také několik krásných hub.
Kolektiv MŠ

Z MŠ KŘEMÍLEK
Co viděla vlaštovka
Všichni víme, že s blížícím se podzimem se vydávají vlaštovky na cestu do teplých krajin. Než se tak ale stane, ukáže jedna z nich svým kamarádům z mateřské školy U Křemílka
významná a zajímavá místa našeho města Dubí. Jejím prostřednictvím děti nejdříve navštívily novou cibulákovou fontánu v Českém porcelánu, podívaly se, kde se porcelán
prodává a v Domě porcelánu s modrou krví zhlédly výstavu šatů s cibulákovými motivy. S vlaštovkou také zaletěly do Tereziných lázní a kostela Panny Marie v Dubí, který se také
pokusily namalovat. Největším zážitkem však pro děti byla návštěva Městského úřadu v Dubí, kde se mohly podívat do obřadní síně a viděly také kancelář našeho pana starosty
Petra Pípala. Celým naším putováním nás provázelo slunečné počasí a tak nejenom děti, ale také vlaštovka zjistily, kolik krásných míst se nachází v našem městě Dubí.
Kolektiv MŠ U Křemílka

ZE ZUŠ DUBÍ
V Praze po stopách minulosti
Žáci a pedagogové ZUŠ Dubí si užili koncem září krásný sobotní den v Praze. Stanoveny byly dva hlavní cíle: Vyšehrad a Staroměstské náměstí. Na Vyšehrad jsme vstoupili
branami Táborskou a Leopoldovou a okolo rotundy sv. Martina jsme prošli ke vstupu
do kasemat u cihelné brány. Na konci jejich průchodu čeká odměna. Gorlice, podzemní sál uvnitř vyšehradských hradeb, svými rozměry připomínající interiér katedrály.
Dojem ještě zvyšují sochy a sousoší, přenesené sem z Karlova mostu, kde jsou nahrazeny kopiemi. Venku, už na denním světle, jsme prozkoumávali vyšehradský Slavín
a užívali si výhledy z hradeb.
Metrem jsme se přemístili do centra a pěšky došli na Staroměstské náměstí. Cestou jsme
seznamovali naše cestovatele s významnými budovami. Na náměstí pak hledali poledník, dvacet sedm křížů upomínajících na popravené české pány, významné osobnosti
stavovského povstání v letech 1618 – 1620 proti vládnoucím Habsburkům.
Učinili jsme ale přece jeden úhybný manévr směrem k současnosti, a to návštěvou
Muzea čokolády, kde hlavně mladší cestovatele zcela pohltil zážitek z pozorování ruční
výroby tvarově komplikovaných bonbónů (a následně jejich ochutnávání).
Mezi účastníky byl také malý psíček, který svou přítomností přispěl k celkové výborné
atmosféře.
Eva Valtová
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PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V ZŠ DUBÍ 1
Dva měsíce letních prázdnin utekly jak voda, opět je tu září a s ním spojený návrat do školních lavic.
V naší škole jsme 2. září v budově Tovární 364 přivítali 29 natěšených prvňáčků, na které se již těšila paní učitelka Mgr. Karolína Burian. Nebyli to však jediní noví žáčci
školy - po třech letech se opět v budově Střední 120 otevřela také přípravná třída. Zde přivítala paní učitelka Věra Sedláčková 10 dětí.
Nejen pro děti, ale i jejich rodiče a prarodiče to byl slavnostní a nezapomenutelný den. Krásné oblečení, v ruce kornout plný různých dobrot, na lavicích připravené
dárečky od Města Dubí a Krajského úřadu Ústeckého kraje. Slavnostního zahájení se zúčastnili starosta města Ing. Petr Pípal a místostarosta města PhDr. Jiří Šiller,
žáky i rodiče přišel přivítat i ředitel školy Mgr. Jan Holub. Všem prvňáčkům společně popřáli hodně úspěchů, rodičům spoustu trpělivosti a pevné nervy.
Naše malé školáky čeká spousta práce, už si nebudou jen hrát, ale postupně začnou plnit své školní povinnosti. Během deseti měsíců se naučí nejen číst, psát, počítat, ale i spoustu dalších dovedností. Přejme jim tedy klidný a bezproblémový vstup do školy, hodně radosti z nových poznatků, pěkné známky a hodné spolužáky.
Mgr. Hana Dubnová, ZŠ Dubí 1

NOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ DUBÍ 1
Ještě téměř ani nestačila zaschnout barva na
zdech čtyř moderních odborných učeben otevřených
v květnu a už se na Základní škole Dubí 1 otevírají další nové prostory, tentokrát určené menším
žáků. Investicí přes 1 milion korun, kterou uvolnilo
Město Dubí, jsme vybudovali a vybavili celé jedno
nové oddělení školní družiny pro 30 žáků. Veliká
učebna, místnost šatny a zbrusu nové sociální zařízení vznikly v budově školy na Školním náměstí 86 (kde
již využíváme keramickou dílnu a kuchyňku, a také
zde má ordinaci veterinář).
Kapacita školní družiny byla v posledních letech
často diskutovaným tématem při setkávání s rodiči našich žáků, prostory „starých“ dvou oddělení
v Tovární 364 nenabízely možnost původní maximální počet 63 žáků navýšit. Byli jsme si vědomi toho, že
pro zaměstnané rodiče žáků prvního stupně je pobyt
ve školní družině nutností. Jsem opravdu velmi rád, že tuto potřebnost služby rodičům si plně uvědomil i náš zřizovatel a společně se nám ve velmi krátkém čase podařilo vymyslet řešení včetně bezproblémové realizace. Na počátku září jsme uspokojili poptávku všech zájemců o školní družinu, máme 90 žáků ve čtyřech odděleních. Všem, kteří se na navýšení kapacity družiny jakkoliv podíleli, bych rád na stránkách Dubského zpravodaje poděkoval.
Mgr. Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí 1

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
Letošního pátku 13. září se žádný pověrčivec
nemusel bát. Tento den jsme na druhém stupni
naší školy uspořádali sportovní olympiádu. Všichni
soutěžili v hodu na cíl, hodu medicinbalem, v běhu
na 400 metrů, ve skoku do dálky, ve skákání přes
švihadlo na dvě minuty a ve cviku „prkno“. Některé
výsledky byly mimořádně dobré a máme mezi sebou opravdové sportovní talenty. Někteří tak posbírali diplomy hned z několika různých disciplín.
Naprosto nepřekonatelný byl Šimon Verner ve
skoku přes švihadlo, vždyť 303 přeskoků snožmo, to
je krásný výkon.
Ke konci dopoledne si mohli všichni zájemci
opéct své vuřty, chleby nebo jablka nad ohýnkem.
Kdo tak učinil, výtečně si pochutnal. Počasí nám vyšlo jako na objednávku, pro sport úplně ideální. Tak
budeme všichni trénovat a těšit se na další sportovní akce.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2
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PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V ZŠ DUBÍ 2
Dne 2. září jsme na ZŠ Dubí 2 slavnostně odstartovali nový školní rok
2019/2020, v němž se budou novým věcem učit prvňáčci ve dvou třídách
pod vedením paní učitelky Burgerové a paní učitelky Machovcové
Prvňáčci se svými rodiči byli přivítáni žáky deváté třídy, kteří je
„ošerpovali“ krásnou barevnou jedničkou a věnovali jim pamětní list.
Dětičky zasedly do svých nových lavic, které měly ozdobené krásnými
barevnými kornouty plnými sladkostí a dárečků, jež jim s láskou připravili
jejich rodiče. Všichni byli uvítáni nejen svou paní třídní učitelkou, ale také
paní ředitelkou Mgr. Soňou Kosovou, panem starostou Ing. Petrem Pípalem
a panem místostarostou PhDr. Jiřím Šillerem.
Poděkování za krásné zahájení školního roku náleží nejen paní ředitelce školy a vedení města, ale také sponzorům, kteří dětem věnovali mnoho
dárečků. Děti si odnesly kufříky a školní potřeby od Města Dubí a drobné
pozornosti od Krajského úřadu Ústeckého kraje. V prvním týdnu věnoval
pan Brázda dětem taštičky s ovocem.
Děkujeme také žákyním současné 5. třídy, Klárce Bartůňkové a Adélce
Ryšavé, a 9. třídy, Karolíně Koubové a Michaele Vondrové, za recitaci básniček, kterými dívky zpestřily dětem první den ve škole. Všichni přejeme nejen prvňáčkům, ale i ostatním žákům ZŠ Dubí 2 úspěšný nový školní rok, ať
jim přinese samé jedničky, nové vědomosti a dovednosti, pevná přátelství
a plno zábavy.
Mgr. Lucie Tuháčková, ZŠ Dubí 2

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU J. E. PURKYNĚ
Po dvou letech naší škole skončila spolupráce
s Pedagogickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně Ústí nad Labem na projektu financovaného Evropskou unií s názvem Škola pro všechny.
Projekt byl zaměřený na rovné šance ve vzdělávání
pro všechny děti. Díky projektu jsme objevili nové
možnosti vzdělávání pro žáky, naši pedagogové
získali nové poznatky v oblasti speciální pedagogiky, získali jsme prestižní ocenění Férová škola
a v neposlední řadě nám projekt umožnil vycestování několika pedagogů na zahraniční stáže do
Anglie a Finska. V těchto zemích nám bylo umožněno nahlédnout do základních škol a tím možnost
osvojit si tak jejich metody ve výuce. Za spolupráci
na projektu srdečně děkujeme pánům Mgr. Zdeňku
Svobodovi, Ph.D. a PhDr. Ladislavu Zilcherovi, Ph.D.
a současně doufáme, že nebyla poslední.
Bc. Leona Kosová, ZŠ Dubí 2
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MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ V MUAYTHAI 2019
Očekává se přes 1300 sportovců z více než 100 zemí. Město Antalya v Turecku od 28. září do 6. října hostilo Mistrovství světa juniorů a Česká Muaythai Asociace
posílá do bojů o cenné kovy rekordních 15 mladých nadějí. Osm z nich je pak z našeho dubského klubu Leonidas. Tolik účastníků jsme ještě nikdy na juniorském
mistrovství neměli. Můžeme sledovat výrazný posun asociace v práci s mládeží.
Naše dubské děti se tvrdě připravovaly již od začátku letních prázdnin, kdy jsme přípravu začali dlouhým běháním a výběhů například Bouřňáku a dalších
kopců v okolí, kde vše bylo spojeno i s trénováním v přírodě. Dubští občané si jistě někdy všimli, jak chlapci běží přes město v plné výstroji (helmy a vesty, tak zde
je vysvětlení, nebyli to Avangers, ale naši sportovci.) Letní přípravu završilo i letní soustředění na Šumavě, kde se setkala celá juniorská reprezentace i s trenéry.
Druhé přípravné soustředění pořádal náš klub přímo v Dubí, kde se české naděje připravovaly spolu s německou reprezentací, a to za podpory i dalších klubů,
navštívili nás i boxeři z Kravec gymu a Fight klubu Duchcov. Zde bych i rád poděkoval jedné dubské restauraci, že připravila pro sportovce stravování po celou
dobu soustředění.
Z našeho klubu se účastní:, Nicol Černá - 48 kg, Tomáš Barták - 57 kg, Alan Homič - 32 kg, Lukáš Klaška - 60 kg, Jiří Novák - 51 kg, Matěj Šimůnek - 34 kg,
David Štajnc - 67 kg, Šimon Verner - 42 kg dále pak z jiných měst pojedou,Viktorie Jílková - 44 kg, Jana Škáchová - 57 kg, Alžběta Žilková - 54 kg,
Tobiáš Barták - 54 kg, Arsenij Dunajev - 48 kg, Martin Petráš - 63,5 kg a Pavel Vostatek - 63,5 kg. Samozřejmě trenérský doprovod ve složení
Jaroslav Hodina, Ladislav Horejš, Jiří Mejstřík a Lukáš Jílek. Hostitelská země společně se světovou organizací IFMA připravila pro závodníky nezapomenutelné zážitky, a to například v podobě ubytování v pětihvězdičkovém hotelu. Sportovní akce pod záštitou
organizace IFMA v posledních letech ukazují, že muaythai jako sport dokáže pozitivně ovlivnit přístup
a myšlení dětí. Poděkovaní patří hlavně asociaci C.M.T.A a prezidentu Petru Ottichovi.
Rád bych ještě zmínil, že přípravu dubských chlapců dotuje Ústecký kraj, Město Dubí, Statutární město
Teplice, Obec Proboštov a Město Osek a další sponzoři. Nemohu také zapomenout, že o chlapce se stará po
zdravotní stránce paní Jana Šimonová a Centrum sportovní ortopedie a medicíny.
Ladislav Horejš, Leondas Gym Muay Thai Dubí; foto: Czechfighter.cz

STOLNÍ TENISTÉ MODERNIZOVALI SVOU HERNU
Všem stolním tenistům SK Dubí a zajisté též členům ostatních zájmových kroužků působících v herně
stolního tenisu v budově na Školním náměstí 588 (bývalý kryt civilní obrany) se od srpna výrazně zlepšily
podmínky pro činnost, byla provedena kompletní výměna starého, již nevyhovujícího osvětlení za úsporné a mnohem výkonnější LED panely. Ve spolupráci se Základní školou Dubí 1 se nám podařilo v průběhu
prázdnin uskutečnit technicky nevelkou, ale pro naši činnost významnou změnu: kvalitní osvětlení, stejně
jako vhodný podlahový povrch instalovaný již v loňském roce jsou pro náš sport naprosto nezbytné. Jsme
moc rádi, že máme pro svou činnost dlouhodobou podporu Města Dubí a též naše spolupráce se ZŠ Dubí
je výborná.
Stolní tenisté Dubí

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu za příjemného počasí se konal na antukových kurtech sportovního areálu Rudolfky 8. ročník
nohejbalového turnaje trojic "Memoriál Pavla Voňky".
Na těchto místech proběhl turnaj již potřetí za sebou,
a to díky velké ochotě činitelů SK Dubí, za což jim šéf
turnaje Jiří Voňka děkuje.
Letos se zúčastnilo šest týmů, což vedlo ke klasickému systému hry každý s každým a rozhodoval každý zápas, přestože se hrálo ve velké pohodě. První tři
týmy získaly z pěti zápasů čtyři výhry a jednu prohru,
zatímco poslední tři týmy jednu výhru a čtyři prohry.
Nejšťastnější byl tým Kanonýři, kteří vyhráli nad týmem Řemenice, a díky vzájemnému zápasu turnaj
vyhráli, Řemenice obsadily druhé místo. Na třetí místo se odsunul tým Zelenáči vlastně sám, neboť oproti
prvním týmům prohrál celkově o dva set více. První
z posledních týmů, Slimáci, vyhrál pomocnou minitabulku a získal tak čtvrté místo. Páté místo získal tým Fortuna Dubí a šesté místo Starý Telecom.
Hráči: Kanonýři - Adam Vaníček, Lukáš Holan a Jan Jurčák (loni 2.místo), Řemenice - Kamil Sejpka, Martin Havel
a Míra Postl (loni 3.místo), Zelenáči - Michal Koubek, Ludvík Kaaden a Petr Wolak (loni 5.místo), Slimáci - Radim
Zechel, Martin Sedlák, Zuzana Hums a Hasan Hums (loni 6.místo), Fortuna Dubí - Stanislav Kukrál, Josef Jocha a
Viliam Sirový (loni 7.místo), Starý Telecom - Jiří Balabán, Dušan Lužný a Roman Štěpánek.
Organizátor turnaje Standa Kukrál, který nejen celý turnaj řídil, ale stačil i hrát, vyhlásil výsledky turnaje a ohodnocení jednotlivců, smolařem turnaje se stal při vyhlašování nepřítomný Josef Jocha, takže měl smůlu i v tom, že
nemohl protestovat. Nejlepším jednotlivcem se stala, jako loni, jediná hrající žena Zuzana Hums.
Výborná akce se pro některé ukončila v přilehlém tenisovém stánku, kde hráči, hlavně Standa Kukrál, probrali
vše možné, včetně průběhu turnaje.
Míra Postl
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DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

LEKCE JÓGY
Organizace Květina, z. s.
pořádá v rámci realizace projektu Pohyb s Květinou

OTEVŘENÉ LEKCE JÓGY
Přijďte každé úterý
v termínu od 24. 9. do 17. 12.
do Komunitního centra v Dubí,
kde pro Vás v čase od 18:15 do 19:30 budou lekce probíhat. Součástí
projektu jsou také workshopy naa téma zdravý životní styl, které jsou
určeny dětem, které navštěvují nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet. Projekt byl finančně podpořen Ústeckým krajem
a MAS Cínovecko.
Mgr. Barbora Bočková
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DUBÍ NEZNÁMÉ XX – BYSTŘICKÁ NÁVES
Kde se nachází v Dubí-Bystřici náves, zřejmě tuší
málokdo, protože za svou existenci prošla rozsáhlými
proměnami. Může za to také rozrůstání původní malé
zemědělské obce a spojení s Dubím, Novými Běhánkami a Novými Drahůnkami. Jak název obce, která je
poprvé zmíněna v písemných pramenech roku 1502,
napovídá, vznikl z přídavného jména bystra, což znamená řeka nebo voda a přípony -ice. Původní obec
se nacházela v těsné blízkosti potoka a skládala se
z několika zemědělských usedlostí a mlýnů. Většina
domů obklopovala náves, která se rozkládala v zatáčce dnešní ulice Bystřická, nedaleko Základní školy
Dubí 2. V jejím středu stával nejprve kříž a v 80. letech
19. století byla vystavěna jednolodní kaple sv. Anny
s věží. Za kaplí stával pomník padlým v první světové
válce, který měl podobu podstavce s deskou, na kterém klečela socha vojáka. Mezi zajímavosti obce patřila i socha sv. Jana Nepomuckého, která stávala v nice na mostě přes Bystřici. Výraznou proměnou prošla náves
po druhé světové válce. Postupně zmizela socha sv. Jana Nepomuckého, pomník padlým, dřevěný kříž před kaplí i samotná kaple, která nebyla využívána od roku
1955 a její mobiliář byl převezen na faru do Novosedlic. Jelikož kaple stávala v místech zatáčky a dle komise představovala překážku v bezpečnosti dopravy, bylo
rozhodnuto o jejím stržení. Stavba byla zbořena místní skupinou Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti a získaná suť byla využita ke zpevnění cest. Další osud mobiliáře se nepodařilo dohledat, ale z kaple se podařilo najít několik dlaždic a část výzdoby. Všechna místa nám připomínají už jen historické fotografie a pohledy.
Jen pár přestavěných domů a vysoké topoly připomínají místo, kde se rozkládala původní bystřická náves.
Ing. Jiří Kašpar
Fotografie a pohledy pochází z archivu Jana Valenty a Jiřího Kašpara.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ DUBÍ 1

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Neuvěřitelné se stalo
skutečností. Při podpoře
SK DUBÍ a DDM Ústí nad
Labem se letos na příměstských inlinových táborech
v Dubí naučilo bruslit přes
50 dětí. Druhý srpnový turnus byl naplněn do posledního místa a jezdilo s námi
neuvěřitelných 31 dětí, od
úplných začátečníků až po zkušené bruslaře. V novém školním roce 2019/2020
jsme začali spolupracovat s DDM Teplice, a díky této spolupráci vznikly zároveň
inlinové kroužky. Děkuji za podporu rodičů a Vás všech, kteří mi umožňují náš
Inlineclub.cz rozvíjet. Díky Vám se to právě děje.
Bc. Barbora Sluková, vedoucí za Inlineclub.cz Teplice
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 6. října oslavili

manželé Hatašovi
z Bystřice krásných 40 let společného života.

Do dalších let mnoho zdraví, štěstí a lásky přejí Michaela, Martin a dvojčata Martinka a Pepíno.

PODĚKOVÁNÍ

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Člen letecko-modelářského klubu Dubí, reprezentant
České republiky, pan Milan Nový dosáhl v letošním roce
opět významných umístění v kategorii F1B - volný model
poháněný gumou v Českém poháru.
A tímto děkuje za finanční podporu od Města Dubí.
Milan Nový, Dubí

OZNÁMENÍ SPRÁVY HŘBITOVA

VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 28. října uplynou 2 roky,
co nás navždy opustil
pan

Ladislav Novotný.

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

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.

Správa hřbitova v Novosedlicích oznamuje,
že v sobotu 2. listopadu, v den Památky zesnulých,
bude hřbitov přístupný
v době
od 8:00 do 20:00 hodin.
Počínaje dnem 4. listopadu
pak ve vztahu ke vstupu na
hřbitov vstupuje v platnost
režim zimního času a hřbitov
bude přístupný dennodenně
od 8:00 do 17:00 hodin, a to jak hlavní
bránou, tak rovněž tzv. zadním vchodem
z Bystřické ulice.
Jiří Šiller

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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říjen 2019
MKZ zve...

www.mkzdubi.cz

Město Dubí – MKZ Vás zve na

pořádá

„Dušičkový koncert“
31. 10. 2019
17:00 hodin

PIETNÍ AKT
u příležitosti 101. výročí vzniku
samostatného
československého státu,
který se koná

vystoupí
klarinetistka

Anna Paulová

+ harfa

dne 24. 10. 2019

kostel
Panny Marie
v Dubí 1

od 10:00 hodin
před Městským úřadem v Dubí.

vstup volný

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Od 1. října 2019 Vás opět zveme na výstavu do Domu porcelánu s modrou krví, tentokrát věnovanou originálnímu výrobci z Dubí. Pod názvem
GURĒ podniká dvojice návrhářů Michaela Čejchanová a Roman Kolář, kteří
se zabývají výrobou interiérového a exteriérového designu z betonu.
Mladý pár žijící v Litvínově úspěšně založil značku GURĒ už v roce 2016. Pro
svůj výrobní ateliér našli ale vhodný prostor až o rok později právě v Dubí
v Zahradní ulici. GURĒ znamená v japonštině „šedý“ a je to právě šedá, kterou si
se surovostí betonu spojujeme nejvíc. Jak sami autoři říkají: „Beton nás obklopuje celý život. Je stálý, pevný a přitom se s ním snadno pracuje. Po úspěšné
výrobě prvního betonového stolu jsme tomu absolutně propadli a stalo se to
naší vášní.“ Mezi jejich autorskými projekty najdete téměř cokoli od stolových
a pracovních desek, přes židle, obklady a umyvadla, dřezy, mísy, zrcadlové
a obrazové rámy nebo dokonce šperky. Vše samozřejmě ze speciální směsi betonu, kterou si sami míchají z dánského bílého cementu Portland nebo českého
cementu Lafarge z Čížkovic. Smícháním společně s dalšími přísadami získávají
směs betonu s vynikajícími vlastnostmi, zejména s vysokou pevností a stálostí ve výsledku srovnatelnou s kamenem. Beton je ale zajímavý nejen pro své
technické vlastnosti. Je to především jeho osobitá estetika, která propůjčuje
každému tvaru nezaměnitelný industriální charakter. O to víc je ruční výroba
designu z betonu fyzicky i časově náročná. Připravená směs betonu se vylévá
do forem, poté se výrobek nahrubo zbrousí a opracuje. Následně se musí nechat
15 – 30 dní finálně vytvrdnout a nakonec naimpregnovat nano technologií.
Výsledek této náročné práce ale stojí za to. Můžete se o tom sami přesvědčit na
výstavě originální tvorby ateliéru GURĒ v Domě porcelánu s modrou krví, kde
bude k vidění až do 16. listopadu 2019. Těšíme se na Vaši návštěvu.
MIC Dubí, www.infocentrum-dubi.cz

16

