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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po měsíci, který alespoň v mém pohledu uběhl velmi rychle, Vás chci
srdečně pozdravit na stránkách Dubského zpravodaje. Léto a s ním
spojené školní prázdniny a doba dovolených je v plném proudu,
všichni školou povinní si užívají týdny zaslouženého volna a stejně
také my, dospělí, čas dovolených.
I pro mě byl závěr měsíce června propojen tak trochu se školou a se
vzpomínkou na svá školní léta, protože jsem rád i letos přijal pozvání
a v obřadní síni v budově Městského úřadu předal závěrečná vysvědčení žákům 9. tříd z obou našich základních škol. Společně s vedením
jejich škol i s jejich učiteli jsme jim popřáli, aby v dalších stupních
vzdělávání byli úspěšní a zvolené střední školy se jim tak staly dobrým
základem pro vstup do jejich profesního života v tom oboru, který si
jistě ve spolupráci jak se svými rodiči, tak rovněž se základní školou
zvolili. Jistě mi za nějaký rok dají za pravdu, že právě školní léta patří
v lidském životě mezi ta, k nimž se člověk rád vrací a vzpomíná na
dobu prožitou ve školních lavicích. Přál bych jim, aby i oni se ve svých
vzpomínkách rádi vraceli k těmto devíti rokům, které prožili buď
v dubské či v bystřické základní škole.
Se školstvím, třebaže z naprosto jiného úhlu pohledu, souvisí rovněž
má další informace: ve středu 19. června jsme se se zastupiteli, řediteli
všech našich škol i s některými vedoucími odborů Městského úřadu
setkali na pracovním jednání v budově někdejší Základní školy Dubí 3,
v níž posléze sídlila Střední škola Perspektiva, abychom otevřeli cestu
k dalšímu směřování využití této budovy, která – jak jsem Vás již informoval – se po vyhraném soudním sporu vrátila do majetku Města
Dubí. Celou budovu jsme prošli, abychom se osobně seznámili s jejím
– a mohu napsat – neutěšeným stavem a otevřeli diskusi právě o jejím
dalším využití. Myslím, že jsme alespoň jistě většinově našli shodu na
tom, že by bylo velkou a nenapravitelnou chybou tuto budovu nabídnout k prodeji a ztratit nad ní jakoukoliv kontrolu. Svému účelu začala sloužit v roce 1930, kdy byla zkolaudována právě pro školní účely,
a z našeho setkání jsem odcházel s pocitem shody, že i my bychom se
měli touto cestou vydat. Prvním krokem bezesporu musí být investice, na jejímž konci bude zprovoznění budovy: obsahem této investice
bude generální oprava střechy, výměna oken a provedení všech – ve
vztahu k těmto dvěma největším položkám – i dalších dílčích oprav,
abychom budovu mohli zprovoznit. Během tohoto setkání jsme otevřeli již i konkrétní úvahu, jejíž podstatou je myšlenka přenesení všech
výchovně-vzdělávacích činností z budovy Střední 120, která je o více
než 50 let starší. Byla to však jen počáteční úvaha a před námi je teď celá
řada kroků vedoucích k její konkretizaci a nastavení určitého časového
plánu všeho potřebného, pokud se na jednání Zastupitelstva města na
tomto plánu skutečně shodneme. Prostřednictvím našeho Zpravodaje
Vám budu průběžně předávat informace o tom, jak tato úvaha v následujících týdnech a měsících bude nabývat konkrétnějších představ.
Proto jsme na schůzi Zastupitelstva města dne 26. června rovněž projednali a následně schválili akci „Rekonstrukce střechy, oken a topení
budovy Mírová 218, Dubí 3“ a zároveň jsme proto zrušili výběrové řízení
na rekonstrukci střechy ve školní budově ve Střední ulici č. 120 a finanční prostředky ve výši 1,5 mil. Kč tak přesměrováváme na pořízení projektové dokumentace a drobnou údržbu, zejména dovyklizení budovy,
výměnu zámků apod. v budově v Mírové ulici č. 218.
 Poslední květnový den jsme v našem městě spojili s pietní vzpomínkou na Cínovci a uctili tak památku vážící se k tragickému období
druhé světové války: jednak jsme si připomněli návrat lidických žen
z koncentračního tábora v Ravensbrücku, které přešly hranici právě na
Cínovci dne 1. června 1945, a jednak památku amerických letců, kteří
zemřeli při plnění bojových povinností při posledním náletu na průmyslové objekty v Ústí nad Labem dne 19. dubna 1945, kdy jejich letadlo bylo zasaženo. Bylo mi ctí mezi hosty přivítat paní starostku obce
Lidice Veroniku Kellerovou a zástupce spolku Lidice, který zastupovali
členové rodin Nešporových a Kalibových. Toto setkání patří pro mne
vždy k těm nejdojemnějším, protože slyšet ty tragické příběhy přímo
od lidí, kterých se strašný osud obyvatel Lidic dotkl a trvale ovlivnil
jejich životy, je ničím nenahraditelný. V těchto okamžicích si člověk teprve naplno uvědomí, jaké máme štěstí, že naše generace mohou žít
v míru a svobodném světě.
 V měsíci červnu se na své schůzi sešlo jak Zastupitelstvo města Dubí, tak rovněž svou schůzi měla Rada města Dubí. Radní na své
schůzi, která se konala 18. června, projednali a přijali doporučující či
rozhodující stanoviska k celé řadě předložených materiálů majetko-právního charakteru, jednalo se např. o uzavření smluv o zřízení
věcných břemen, podání žádosti o bezúplatný převod pozemku,
zveřejnění záměru prodeje pozemků, souhlas s umístěním inženýrských sítí apod. Schválením rozpočtového opatření jsme do rozpočtu
města přijali neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky v rámci
dotačního programu „Podpora terénní práce na rok 2019“, z níž jsou
vedle mzdy terénní pracovnice hrazeny rovněž nejrůznější provozní
výdaje související s její prací na území našeho města. Po projednání
jsme svým usnesením vyjádřili souhlasné stanovisko s předloženým
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návrhem textu pro zápis do Pamětní knihy města Dubí. Tuto povinnost ukládá obcím zákon č. 132/2006 Sb. Zákon o kronikách obcí a po
dokončení ručního přepisu mají všichni zájemci možnost v Městské
knihovně naší kroniku si projít a seznámit se nejen se zápisem posledním, ale podle zájmu se všemi ostatními. Po projednání jsme vyjádřili souhlasná stanoviska s podáním žádostí o dotaci na realizaci tzv.
šablonových projektů paní ředitelkám našich mateřských škol. Tyto
projekty podporují osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného
setkávání se sdílením zkušeností a v neposlední řadě jsou takové projekty velmi nápomocné při společném vzdělávání dětí, a to s možností
personálního posílení o školního asistenta. Jedním z výsledků těchto
projektů jistě bude i usnadnění přechodu dítěte z mateřské školy
a školy základní. V tomto typu projektů vidím bezesporu jejich přínos ve zkvalitnění předškolního vzdělávání dětí. Po projednání jsme
také souhlasili s převodem nepotřebného majetku Městského úřadu,
v tomto případě se jedná o kancelářský nábytek, do Základní školy
Dubí 2, kde ho bude škola nadále využívat. Po projednání jsme schválili výsledek výběrového řízení – zhotovitele akce „Rekonstrukce povrchů části komunikace v ul. Wolkerova v Dubí 2“, a to firmu Raeder
– Falge s. r. o., Lovosice, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši
Kč 814 882,98 s DPH. Schválením uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo
v rámci akce „Výstavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Dubská
v Dubí – 1. etapa“ jsme souhlasili s prodloužením termínu provedení
stavby o 11 dní, a to do 20. července; důvodem posunutí tohoto termínu byla skutečnost, že během stavby musely být přerušeny práce
z důvodu kácení stromů na přilehlém pozemku a z důvodu demontáže
a montáže kabelového vedení, kdy tato akce nebyla původně součástí
projektu. I další naše rozhodnutí se týkala schválení výběru zhotovitele
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava dveří kostela v Dubí 1“, kdy
nejnižší cenovou nabídku ve výši Kč 146 922,08 vč. DPH podala firma
BSP MHA s. r. o. Praha 3; po projednání jsme rovněž schválili výběr
zhotovitele akce „Rekonstrukce 1. nadzemního podlaží Základní školy Dubí 1, Školní nám. č. p. 86 – školní družina“, kde nejnižší cenovou
nabídku ve výši Kč 999 887,00 vč. DPH podala firma Alpin mont servis
s. r. o. Dubí. Celá akce by měla proběhnout během školních prázdnin,
takže tyto nové prostory by žákům školy měly začít plně sloužit od počátku nového školního roku. Další naše souhlasné stanovisko se týkalo
provedení průzkumu zájmu občanů o poskytnutí dotovaných zahradních kompostérů k rodinným domům, jehož výsledkem by mělo být
zkvalitnění systému nakládání s komunálním odpadem, jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích. Podrobnější informace
k tomuto průzkumu přináší toto vydání našeho Zpravodaje. Ve vztahu
k platnosti stanovení průzkumného území Cínovec jsme souhlasili na
základě žádosti s prodloužením doby platnosti průzkumného území
Cínovec do 31. července 2024 pro společnost Geomet s. r. o. Brno.
 Zastupitelé se na své schůzi sešli ve středu 26. června a do jednání jsme měli předloženo relativně málo materiálů, přičemž většina
z nich byla majetko-právní povahy: jednalo se zejména o záměry
prodeje pozemků, žádosti o bezúplatné převody pozemků ve vztahu
k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových apod. Do rozpočtu města jsme schválením rozpočtového opatření přijali již 6. část
dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost, která je určena
na financování projektu Města Dubí „Šance pro každého“, a to ve výši
Kč 1 169 625,15. O tomto projektu jsem vás již informoval a jedná se
o dlouhodobý projekt, který je zaměřen hlavně na vzdělávání. I podstatou dalšího materiálu bylo schválení rozpočtového opatření, jímž
jsme rovněž do našeho rozpočtu přijali investiční dotaci z Krajského
úřadu Ústeckého kraje, která je určena na financování projektu Města
Dubí „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, a to v rámci
dotačního programu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky“, a to ve výši 1 mil. Kč.
Ve vztahu k tomuto předloženému materiálu jsme rovněž projednali
a schválili zadávací dokumentaci pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pořízení cisternové automobilové stříkačky,
Dubí“; celková předpokládána hodnota této veřejné zakázky je ve výši
cca 6,5 mil. Kč bez DPH, nicméně na akci jsme dostali přislíbenu dotaci
rovněž od Ministerstva vnitra České republiky ve výši 2,5 mil. korun
a finanční prostředky získáme rovněž prodejem starého cisternového
hasičského vozidla Tatra 815, kdy toto vozidlo se dá prodat za cenu
kolem 0,5 mil. korun. Zbytek ceny ve výši cca 4 mil. korun budeme
krýt formou dlouhodobého financování úvěrem, protože toto vozidlo bude opět sloužit více než dvacet let. Třebaže se zdá, že se jedná
o velkou sumu peněz, tak předpokládám, že mi dáte za pravdu, že se
jedná o účelně vynaložené finanční prostředky, neboť být připraven
na řešení mimořádných událostí je nejen dobré, ale je to i zákonná
povinnost obce. Také další předložený materiál byl z té oblasti, kterou bychom mohli charakterizovat jako přípravu pro nenadálé události související s ochranou před přírodními katastrofami, mezi nimiž
– a zde musím uvést, bohužel i s naší zkušeností s ničivou povodní

z roku 2002 – protipovodňová opatření mají své základní místo: schválili jsme totiž výběrové řízení v rámci akce „Protipovodňová opatření
města Dubí“, která je spolufinancována z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020, kdy dotace činí 70% uznatelných nákladů
a vlastní zdroje pak zbylých 30%. Podstatou této akce bude aktualizovat a digitalizovat povodňové plány města a hlavně zřízení městského
rozhlasu na území celého Dubí. Tento městský rozhlas má celou řadu
funkcí, kdy kromě své základní, kterou je možnost informovat slovem
obyvatele města o všem potřebném, může plnit i funkci výstražných
sirén. Vítězem tohoto výběrového řízení se stala firma Bártek rozhlasy
s. r. o., protože původně vybraný dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou by vyzván v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
k doložení originálů nebo ověřených kopií o jeho kvalifikaci, místo toho
však z výběrového řízení odstoupil. Celková cena činí Kč 5 890 090,00
bez DPH a rovněž zde jsem zcela přesvědčen, že se jedná o racionálně
vynaložené finanční prostředky. Vyjádřením našeho souhlasu jsme rovněž schválili výsledky poptávkového řízení na akci „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci“, a to jednak na restaurátorské práce
mříží, oken a hodin kostela, které provede firma Ateliéry Bárta s. r. o.,
která podala nejvýhodnější nabídku ve výši Kč 378 180,00 vč. DPH,
a jednak na opravu a restaurování pískovcových prvků vč. jejich doplnění a opravy části fasády a tyto práce provede firma Meandr za cenu
Kč 1 128 768,00 vč. DPH. Po ukončení těchto prací tak budeme mít za
sebou další důležitý krok k našemu cíli, jímž je oprava celého kostela
tak, aby byl opět důstojnou dominantou horského Cínovce. Zde stojí
za zmínku, že se velice těžko shánějí firmy na provádění těchto prací.
Většina firem v těchto oborech má zakázky i na tři roky dopředu. Jistě
nejzásadnějším bodem programu bylo projednání návrhu Závěrečného účtu města Dubí za rok 2018 a schválení účetní závěrky města
Dubí za rok 2018. Po projednání jsme paní vedoucí finančního odboru
tento předložený materiál schválili, a to spolu s vyjádřením souhlasu
s výhradami, na jejichž základě byla přijata opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, k nimž jsme rovněž přijali schvalující
usnesení. Mohu říci, že jsme byli auditory pochváleni, že chyby zjištěné
v našem účetnictví byly pouze formálního charakteru, které se mohou
stát každému účetnímu, a při obrovském objemu účetních dokladů se
zkrátka stanou. Celkově město hospodaří dobře.
 Má další informace se týká městského koupaliště: minulý měsíc
jsem se setkal na pracovní schůzce s panem Ing. Jiřím Hodačem, ředitelem oblastního závodu Teplice z firmy Marius Pedersen, a. s., která je
provozovatelem našeho koupaliště, a ten mne informoval, že bazén
našeho koupaliště je prasklý a samovolně dochází k úniku vody. Jeho
poškození je takové, že jeho stav byl vyhodnocen jako neopravitelný,
a nezbývá tudíž než uvažovat o celkové rekonstrukci, která by se blížila té, na níž si ještě pamětníci vzpomenou, kdy mezi lety 1985 –1989
taková rekonstrukce nejen bazénu, nýbrž celého areálu koupaliště
probíhala. Pokud bychom se shodli na této rekonstrukci, jistě bychom
uvažovali rovněž o zvětšení bazénu tak, aby odpovídal plaveckým
nárokům současné doby. Letošní plavecká sezóna však je již v plném
proudu a doufám, že ohrožena není, všechny venkovní prostory koupaliště jsou letos z důvodu bezpečnosti návštěvníků nepřetržitě monitorovány kamerovým systémem a můžeme si jen přát, aby letošní sezóna proběhla bez jakýchkoliv incidentů a aby areál koupaliště sloužil
všem návštěvníkům k dobré pohodě a k odpočinku tak, jak tomu bylo
celá dlouhá desetiletí.
 Tolik tedy, vážení spoluobčané, mé informace pro toto vydání
našeho Zpravodaje: všem našim žákům a studentům přeji, aby si ve
zdraví užili dobu školních prázdnin, stejně tak Vám, ať se na zasloužených dovolených oddáte odpočinku a prožijete dny volna ve zdraví,
dobré pohodě a spokojenosti mezi Vašimi blízkými. Já jsem si dny
letošní dovolené vybral již v měsíci červnu, kdy jsem s rodinou a několika přáteli navštívil Itálii, mj. rovněž Benátky, kde jsem se setkal jak
s paní místostarostkou města Benátky, Lorenzou Lavini, tak se zástupci
rodiny Clary–Aldringen a stejně tak se zástupci spolku Assoziazione
Culturale Chiostro Tintorettiano di Venezia a zástupci farnosti z chrámu Madonna dell´Orto: všechny jsem informoval o vývoji v našem
městě, o přípravě letošní Slavnosti k posvěcení kostela Panny Marie
v Dubí. Jsem rád, že mezi námi došlo po těch letech setkávání k navázání opravdového osobního přátelství a plánujeme rozšířit naše kontakty o další oblasti, jako například výměnné pobyty žáků a studentů
nebo propagační akce významného a geniálního malíře Tintorreta.
Zároveň jsem opět pozval naše benátské přátele na návštěvu našeho města, která by tentokrát měla proběhnout v předvánočním čase,
abychom jim ukázali, jak slavíme vánoční svátky u nás. V Itálii to mají
totiž trošku odlišné.
 S přáním dobrého zdraví, příjemné letní pohody se s Vámi loučím a těším se na viděnou buď na dalším koncertě našeho Varhanního
léta, na který Vás srdečně zvu ve čtvrtek 18. července, kdy po čase opět
přivítáme varhaníka, pana profesora Pražské konzervatoře, Michala
Novenka, nebo na stránkách srpnového vydání Dubského zpravodaje
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ...
Rada města na schůzi dne 16. dubna mj. projednala:
 Usnesení č. 224/9/2019: RM po projednání
schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací
zřizovaných Městem Dubí. (Jedná se o mateřské a základní školy a školu základní uměleckou – pozn. red.)
 Usnesení č. 225/9/2019: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 ve výši
11,5 tis. Kč – finanční příspěvek pro MŠ Cibuláček na
dopravu autobusem do Nymburka na finále celostátního festivalu mateřských škol Mateřinka 2019, vč. změny
závazných ukazatelů. (Celostátní festival se konal v pátek
3. května a podrobnější informaci přineslo květnové vydání Dubského zpravodaje na str. 6 – pozn. red.)
 Usnesení č. 226/9/2019: RM po projednání schvaluje: 1/ výši zlepšeného výsledku hospodaření za rok
2018; 2/ návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 do rezervního fondu a fondu odměn
u příspěvkových organizací zřizovaných Městem Dubí.
 Usnesení č. 227/9/2019: RM po projednání:
1/ souhlasí s pokračováním organizování veřejné
služby; 2/ souhlasí s podáním nové žádosti na Úřad
práce v Teplicích o organizování veřejné služby v souhlasu s novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi;
3/ souhlasí s uzavřením nové Smlouvy o organizování
veřejné služby s Úřadem práce ČR.
 Usnesení č. 228/9/2019: RM po projednání:
1/ souhlasí se záměrem paní ředitelky Základní umělecké školy, Dubí 2, Dlouhá 134, p. o. rozšířit působnost školy o výuku na Základní škole v Novosedlicích;
2/ souhlasí s novým místem poskytovaného vzdělání
nebo školských služeb Základní umělecké školy, Dubí

2, Dlouhá 134, p. o. na Základní škole v Novosedlicích
na adrese: Vrchoslavská 88/30; Novosedlice.
 Usnesení č. 229/9/2019: RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy s 365x360.cz, Fotomenu.cz
o zpracování virtuální prohlídky pro Město Dubí a
tuto zpřístupnit veřejnosti na webových stránkách
Města Dubí. Zpracování této služby je zpoplatněno
prvotním nákladem ve výši Kč 17 790,00 a každý další
rok částkou Kč 3 000,00.
 Usnesení č. 230/9/2019: RM po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu za účelem využití šaten a sociálního zařízení v areálu sběrného dvora
v Dubí, U Hřiště 518, a to pro potřeby pracovníků VPP.
 Usnesení č. 231/9/2019: RM po projednání
schvaluje přidělení příspěvku ve výši Kč 16 890,00 pro
SK Dubí na proplacení antuky na údržbu volejbalových kurtů v areálu Sportovní 200.
 Usnesení č. 233/9/2019: RM po projednání souhlasí s navýšením počtu pracovníků VPP poskytovaných Úřadem práce v Teplicích, a to o 8 osob.
Rada města na své schůzi dne 25. dubna mj. projednala:
 Usnesení č. 235/10/2019: RM po projednání
schvaluje uzavření smlouvy č. 135/2019 o dlouhodobé
výpůjčce komunitního centra v Dubí – Pozorce Mírová
325/4a, a to se zapsaným spolkem Květina, Lahošť.
Rada města na své schůzi dne 7. května mj. projednala:
 Usnesení č. 251/11/2019: RM po projednání doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města Dubí za
rok 2018.
 Usnesení č. 252/11/2019: RM po projednání

schvaluje rozpočtové opatření ve výši 47,01 tis. Kč
– rozdělení výtěžků z Reprezentačního plesu a maškarních bálů příspěvkovým organizacím města Dubí,
vč. změny závazných ukazatelů. (Výtěžek z těchto kulturních akcí byl rozdělen mezi školská zařízení, jejichž
zřizovatelem je Město Dubí – pozn. red.)
 Usnesení č. 254/11/2019: RM po projednání schvaluje Smlouvu o výpůjčce ZŠ Dubí 1. (Jedná se o zapůjčení
místností ve školní budově Střední 120, Dubí 3 – Pozorka, a to
za účelem rozšíření výchovně-vzdělávací práce – pozn. red.)
 Usnesení č. 255/11/2019: RM po projednání
souhlasí s pronájmem Lidového domu dne 28. 5. t. r.
na společenskou akci „Vyhlášení nejlepších sportovců, trenérů a osobností České federace Spastic Handicap“, a to bezplatně.
 Usnesení č. 256/11/2019: RM po projednání
schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši Kč 20
000,00 z rozpočtu Města Dubí na společenskou akci:
„Vyhlášení nejlepších sportovců, trenérů a osobností
České federace Handicap za rok 2018“.
 Usnesení č. 259/11/2019: RM po projednání
souhlasí s přidělením individuálních dotací pro rok
2019 v celkové výši 47,01 tis. Kč. (Jedná se o rozdělení výtěžku z kulturních akcí; viz usnesení výše pod č.
252/11/2019 – pozn. red.)
 Usnesení č. 264/11/2019: RM po projednání
souhlasí s realizací estetické úpravy boční zdi ve vestibulu Městského úřadu za účelem reprezentace města, a to v celkové částce Kč 36 920,00 + DPH.
(šl)

ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY
Dobré zkušenosti s asistenty prevence kriminality
v našem městě budí pozornost i v okolí. Na konci května si pro rady přijeli pracovníci Městské policie Jirkov.
Jejich otázky se týkaly praktických zkušeností, počátečních problémů i administrativních a právních věcí. Tomáš Pykal, velitel dubské městské policie, si spolupráci
s asistenty velmi pochvaluje. „Zpočátku bylo problémem
najít ty správné pracovníky,“ uvedl. Velmi nás těší zájem
jirkovských kolegů, kteří odjeli z konzultace spokojeni
a také nás velmi těší, že město Dubí se může v mnohém
pochlubit.
Mgr. Libor Kudrna

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
V letním období strážníci často řeší oznámení
od občanů na rušení nočního klidu po 22. hodině.
V těchto teplotně příznivých letních dnech se často pořádají oslavy či grilovací sešlosti na zahradách
a okolní obyvatele to ruší. Někdo si nechává v parných
dnech v ložnici otevřené okno a nechce poslouchat oslavu
sousedů, tak podá oznámení na služebnu městské policie.
Strážníci většinou napoprvé vysvětlí účastníkům či organizátorovi oslavy, čeho se dopouštějí a přestupek vyřeší
domluvou. V případě, že oslava nadále probíhá způsobem,
jako tomu bylo v Bystřici, kde na místo musela hlídka přijet
třikrát, to už však neplatí. Na upozornění strážníků se oslava ztišila, a i když strážníci počkali za rohem, tak byli slavící
potichu. Po nějaké chvíli se opět rozezněly decibely. V těchto případech se ke správnímu orgánu podává oznámení
o spáchaném přestupku. Osoby, které ruší noční klid, mohou ve správním řízení dostat vysokou pokutu a jejich
přestupek bude zapsán do jejich rejstříku přestupků, což je
nová obdoba rejstříku trestů.
Rychlá záchranná služba požádala o pomoc při hledání
muže, který zavolal na tísňovou linku a oznámil, že se v lese
při práci zřítil ze srázu a nemůže vstát. Zraněného muže se
podařilo nalézt pod strání v lese pod dubským nádražím,
kde muž kácel stromy a podklouzly mu nohy a on se zřítil
ze srázu. Při pádu utrpěl zranění, které mu znemožňovalo
vstát. Strážníci záchranářům pomohli zraněného muže dopravit na nosítkách do sanitky.
Ostraha Penny marketu oznámila, že z prodejny vyběhl
muž, který v prodejně odcizil zboží a běžel směrem na Teplice. Ostraha podala podrobnou informaci o tom, co měl dotyčný na sobě. Operátor kamerového systému si prohlédl
záznam z kamerového systému a přesně naváděl strážníky,
kudy se muž pohyboval a kde se v dané době nacházel.
Strážníci si muže jen vyzvedli a i s odcizeným zbožím ho předali Policii ČR, jelikož krádeží se tento muž z Krupky dopustil

Pracovní schůzka T. Pykala s Městskou policií Jirkov

(foto L. Kudrna)
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opakovaně, za což byl v minulosti odsouzen.
Záchranná služba požádala o společný výjezd hlídku městské policie na adresu
v ulici Ruská, kde měl vypadnout z okna muž. Když
na místo přijela hlídka městské policie, strážníci zjistili,
že se na uvedeném místě nic takového nestalo. Vzápětí na
místo přijela i zdravotní záchranná služba, která dostala od
dispečera stejnou adresu. Strážníci se záchrannou službou
projížděli celou ulici Ruská, kde k události mělo dojít. Nakonec se podařilo dům najít. Z jednoho domu v ulici Ruská,
ale v jiném čísle popisném vypadl muž staršího věku z prvního patra a při pádu si způsobil zranění, kterým na místě
podlehl. Na místo byla přivolána Policie ČR, která vyšetřovala příčinu pádu muže z okna.
Na hřbitově v Novosedlicích se v poslední době rozmohly
krádeže výzdoby hrobů, počet nahlášených případů správkyni hřbitova se několikanásobně zvýšil, a proto městská
policie přistoupila k opatřením, aby se krádežím zabránilo.
Nejprve jsme zavedli hlídky strážníků a též asistentů prevence kriminality, ale toto opatření se minulo účinkem. Počet
krádeží neklesl. Hlídkující strážníci byť i v civilním oblečení
nemají přehled o tom, která osoba daný hrob pouze upravuje a je příbuzným zesnulého či se výzdobu snaží odcizit.
Ani správkyně hřbitova, která se tam pohybuje neustále,
nemá stoprocentní přehled o tom, zda uvedené osoby ke
konkrétnímu hrobu patří či nikoliv, když tam přijdou třeba
jen jednou ročně. Proto jsme na hřbitov naistalovali mobilní
kamery a fotopasti. Nepodařilo se obsáhnout celou plochu, protože plocha hřbitova je značná a vysazené stromy
omezují výhled. V odpoledních hodinách se podařilo zaznamenat muže, který se pohyboval po hřbitově a z hrobů
vytrhl několik zasazených stromků a přehodil je přes plot.
Strážníci muže dostihli. Jednalo se o muže z Košťan, který se
ke krádeži přiznal a uvedl, že na hřbitově byl podruhé. Muž
uvedl, že stromky prodal ženě, která bydlí kousek od hřbi-

tova. Jelikož výše odcizených věcí nedosahovala hodnoty
pro naplnění skutkové podstaty trestného činu, byla muži
na místě udělena pokuta ve výši 10 tisíc korun. Strážníci si
zašli za ženou, která stromky vykoupila. Ta byla rozhořčená
z toho, že muž jí stromky nabídl k prodeji s vysvětlením,
že opouští zahrádku a jestli nechce od něj koupit stromky,
aby je nemusel vyhazovat. Žena již zasazené stromky vyryla a předala je strážníkům. Strážníci je odnesli na hřbitov
a předali je správkyni, aby je předala poškozeným. Dále na
fotopasti umístěné před velice vzhledně osázené míse bylo
zaznamenáno, jak k nádobě přišla žena a z kapsy si vyndala složenou velkou tašku. Na druhé fotografii je vidět jak
z místa odchází s plnou taškou a mísa již není na svém místě.
Jelikož se jedná o ženu, kterou strážníci v minulosti již řešili
za krádeže na hřibově, nebylo nijak složité pátrání po totožnosti osoby. Tímto případem se bude zabývat přestupková
komise města. Po těchto dvou odhaleních se zatím nic neztratilo, ale zavedená opatření jsme zatím nezrušili, jelikož
osob, které si chodily takto přivydělávat, by mohlo být víc.
Na koupališti v Dubí se zavedlo několik bezpečnostních
opatření, abychom zabránili agresivním útokům mezi návštěvníky koupaliště. Na koupaliště byly naistalovány do
venkovních prostor kamery městského kamerového systému a záznam z nich je nahráván na uložiště na koupališti. Dále byla na koupaliště naistalována otočná, mobilní
kamera s přenosem na služebnu městské policie, kde je 24
hodin pod kontrolu operátora. Pravidelně na koupaliště
dochází na kontrolu hlídka strážníků a obsluha koupaliště
byla vybavena tlačítkem tísně, které je obdobou zabezpečení, která mají v bankách. Při stisknutí tlačítka se na pultu
centrální ochrany rozezní signál a ihned na místo vyjíždí
hlídka městské policie a do příjezdu hlídky městské policie
dění monitoruje operátor kamerového systému a informuje strážníky ve vozidle o probíhající události.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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K MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ LINCE…
Vážení občané, podle informací, které se ke mně dostaly, dochází ve vztahu k jízdnímu řádu mezinárodní autobusové linky Dresden – Zinnwald/Cínovec – Teplice a zpět,
která je vedena naším městem a zajišťuje dopravní obslužnost městské části Cínovec, k menším nedorozuměním v souvislosti s časy odjezdů této autobusové linky.
Vše má totiž základ ve skutečnosti, že jízdní řád se řídí státními svátky Spolkové republiky Německo, a proto linka v těchto dnech jezdí podle jízdního řádu platného ve dnech
pracovního volna, pracovního klidu a státních svátků.
Pro úplnost uvádím přehled státních svátků Spolkové republiky Německo ve druhém pololetí tohoto kalendářního roku:
3. října (čtvrtek) – Den německé jednoty
31. října (čtvrtek) – Den reformace
20. listopadu (středa) – Den pokání a modlitby
25. prosince (středa) – 1. svátek vánoční
26. prosince (čtvrtek) – 2. svátek vánoční
Pokud využíváte tuto autobusovou linku, ať již v režimu vnitrostátním v rámci Dopravy Ústeckého kraje, či v mezinárodním k cestám do sousedního Saska, vezměte prosím
v potaz tuto informaci; v těchto dnech autobusová linka dle jízdního řádu vyjíždí ze stanice Teplice, Hlavní nádraží o 30 minut později (vyjma posledního spoje, který odjíždí
v pracovních dnech ve 20:03 hodin a ve dnech víkendů a svátků v 19:54 hodin), než je tomu ve dnech pracovních. Jen tak je možno předejít takové mýlce, že autobus má
cca 30 minutové zpoždění a stejně tak se vyhnout třeba ujetí přípojného vlaku v žst. Altenberg či Dresden Hbf.
Pro úplnost
této informace znovu přikládám
jízdní
řád této autobusové linky.y
Jiří Šiller
p
p
j

ÚPRAVA OTEVÍRACÍ DOBY MĚSTSKÉHO ÚŘADU DUBÍ
Od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019, tj. po dobu letních prázdnin, dochází ke změně otevírací doby Městského úřadu
Dubí – informačního střediska, které bude každý pátek otevřeno pro veřejnost do 11:30 hod.
Provoz informačního střediska MěÚ
- platby, ověřování, podatelna

Úřední hodiny Městského úřadu pro veřejnost

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pondělí
Středa

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

-

11.30
11.30
11.30
11.30
11.30

12.30
12.30
12.30
12.30

- 17.00
- 14.30
- 17.00
- 14.30
---

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30

12.30 - 17.00
12.30 - 17.00

Ing. Jan Pšenička, vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Dubí
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KNIHOVNA INFORMUJE
Knihovna oznamuje, že ve dnech
od 8. do 19. července
a od 12. do 16. srpna
bude z důvodu čerpání řádné dovolené
UZAVŘENA.
H. Paurová, knihovnice

VARHANNÍ LÉTO
Ve čtvrtek 20. června se u v kostele Panny Marie v Dubí uskutečnil první varhanní koncert letošního
Varhanního léta. Po úvodním slovu a přivítání všech přítomných pan starosta Ing. Petr Pípal představil varhaníka pana Přemysla Kšicu s doprovodem žáků Konzervatoře Teplice.
Posluchači tohoto krásného umění měli možnost vyslechnout skutečně krásný varhanní koncert pana profesora Přemysla Kšici, který působí na poli chrámové hudby a věnuje se koncertní a pedagogické činnosti u nás
a v zahraničí. Vyučuje hru na varhany na církevní základní umělecké škole v Praze a na Konzervatoři v Teplicích.
Žáci konzervatoře se hře na varhany zhostili na výbornou a odměnou jim byl velký potlesk.
Během podvečera zazněla hudba Benedetto Marcella, J. S. Bacha, Maxe Regera a dalších skladatelů. Jednotlivé skladby s komentářem uvedla paní ředitelka místní Základní umělecké školy Eva Valtová, což dle ohlasů
bylo přínosem koncertu pro posluchače.
Varhanní léto 2019 v kostele Panny Marie v Dubí bude pokračovat dalšími varhanními koncerty: druhý koncert se bude konat 18. července a pozvání přijal varhaník, profesor Pražské konzervatoře a držitel několika
ocenění u nás i ve světě, pan Michal Novenko.
Další koncert se bude konat v srpnu v rámci Dubských slavností a také během Slavnosti posvěcení
kostela v měsíci září.
Bližší informace najdete na plakátech a webových stránkách Městského kulturního zařízení:www.mkzdubi.cz
Anna Gürtlerová

TRADIČNÍ MSTIŠOVSKÁ POUŤ
Letošní Tradiční mstišovská pouť se uskutečnila na nové ploše, která katastrálně stále spadá do městské části
Dubí - Mstišova, a bylo to krásné místo s úžasným výhledem na České středohoří. Ve dnech od 22. do 23. června
zde návštěvníci měli možnost zhlédnout velmi vydařené vystoupení country tanců, kankánu, drezuru koní,
a to vše v podání místních děvčat z ranče Saint Anthony. Děti se mohly svézt na koních a u indiánských stanů
si vystřelit ze vzduchovky či z luku na terč. Samozřejmě byly všem návštěvníkům po oba dny k dispozici kolotoče, střelnice i oblíbená autíčka. Pro poslech i večerní sobotní tancování zahrálo několik kapel s různým
hudebním zaměřením od folku (skupina Bob a Bobci), bluegrassu (Modrotisk), country (Pontiac) po taneční
hudbu (Petr Kalandra Memory Band a skupina MY). Závěr pouti patřil Brontosaurům revival a výbornému sborovému zpěvu známých písní dubských posluchačů.
Městské kulturní zařízení Dubí

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ NA CÍNOVCI
Sousedské setkání

Nachbarschafts-Treff

Nemáte na neděli 14. července ještě žádné
plány? Tak přijďte na sousedské setkání před
vor der böhmischen Kirche in Zinnwald / SěHGNRVWHOHPQDCínovci
kostelem Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci.
14. 7. 2019
Od 13:00 hodin se zde otevírá sousedská kavárna, kde se nejen pije káva a ochutnávají koláče
od sousedů, ale také se potkávají čeští a němečtí
sousedé, kteří si chtějí vyměnit vzpomínky, nápady, novinky a zažít příjemné odpoledne. Srdečně
Vás zveme, rodinu a přátele, a prosíme, přineste
svůj oblíbený koláč. O studené a teplé nápoje se
postaráme my. Kromě ochutnávání kulinářských
zajímavostí z kuchyně sousedů jsou na programu aktivity pro malé i velké návštěvníky, jako
např. balancování kamenů "Stonebalancing"
s Lukášem Vosmíkem, výroba vlastních placek
(buttonů) a výrobní dílna dřevěných koníků
a barevných mandal, kterou přiveze woodmaid.cz. V kostele se odpoledne také rozezní hudba a poté
bude možné si prohlédnout hřbitov během česko-německé komentované procházky, na které budou přítomni i pamětníci. Sousedské setkání pořadatelsky zajišťují účastníci/účastnice česko-německého workcampu HeuHoj-Camp. Ti tak zakončí týden plný zajímavých exkurzí a workshopů, péče o květnaté louky
a poznání kulturní krajiny v pohraničí Východních Krušných hor. Rádi se s Vámi o zážitky během setkání podělí.
Akci pořádá spolek Grüne Liga Osterzgebirge e.V. ve spolupráci s Městem Dubí. Projekt "Přeshraniční workcamp HeuHoj-Camp 2019 ve Východních Krušných horách" bude podpořen z prostředků malých projektů
Euroregionu Elbe/Labe v rámci programu Evropské unie INTERREG VA pro přeshraniční spolupráci Spolkové
republiky Německo a České republiky. Více informací k sousedskému setkání a k HeuHoj-Campu najdete na
www.heuhoj.de nebo na www.facebook.com/heuhoj. Těším se na setkání.
Jitka Pollakis, organizátorka
LieblingsBring deinen
verkoste
kuchen mit und
m Nachbarn.
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ZÁPIS DO KRONIKY
Rada města na své schůzi dne 18. června po projednání vyjádřila souhlas s předloženým konceptem
pro zápis do kroniky. Paní kroniářka již dokončila ruční přepsání tohoto schváleného konceptu do Pamětní knihy města Dubí.
Již nyní se mohou všichni zájemci se zápisem událostí, které provázely naše město v roce 2018, seznámit v Městské knihovně, a to během výpůjční doby.
Jen doporučuji předem se domluvit s paní knihovnicí, aby kroniku připravila k nahlédnutí.
Jiří Šiller

ab 13 Uhr / RGKRGLQ
Nachbarschafts-Café /
6RXVHGVN£NDY£UQDMitm
ach-und Informationsstände / QDE¯GNDLQIRUPDÏ
Q¯FKDUXNRGÝOQ¿FKVW£QNı

Das Projekt »Grenzüberschreitendes Workcamp HeuHoj-Camp 2019 im
Osterzgebirge« wurde aus Mitteln der Europäischen Union gefördert.
3URMHNW}3ěHVKUDQLÏQ¯ZRUNFDPS+HXKRM&DPSYH9¿FKRGQ¯FK
.UXģQ¿FKKRU£FKmE\OSRGSRěHQ]SURVWěHGNı(YURSVN«XQLH

Organisiert von der Grünen Liga Osterzgebirge e. V. und der Stadt Dubí.
2UJDQL]RY£QRVGUXŀHQ¯P*U¾QHQ/LJD2VWHU]JHELUJHH9DPÝVWHP'XE¯

www.heuhoj.d
ww

e

PODĚKOVÁNÍ
Chci tímto poděkovat v Dubském zpravodaji Městu Dubí a panu Ing. Petru Pípalovi i pracovnicím MIC v Domě
porcelánu s modrou krví za umožnění a uskutečnění výstavy mých obrazů. Děkuji Vám.
Edith Bruzdová
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Z MŠ KŘEMÍLEK...
Křemílkovský ,,Den dětí“
Celým našim dětským dnem nás provázela žlutá barva, kterou jsme měli již od samého rána na svém oblečení a přivolala nám i sluníčkové počasí. Na naší školní zahradě pro nás byly připraveny různé soutěže, hod na plechovky, chůze na chůdách, házení kroužky na barevné kolíky, namotávání autíček… Za splněné úkoly jsme
dostávali různé sladkosti a dárečky. Největším překvapením pro nás ale byla návštěva Pata ze známé pohádky ,,Pat a Mat“, který si s námi zatančil a zazpíval známé
písně. Náš den jsme si opravdu všichni užili.

Sportovní olympiáda dubských MŠ
V úterý 11. června se na hřišti Základní školy Dubí
2 sešly opět děti ze čtyř mateřských škol, aby si vyzkoušely své sportovní schopnosti. Změřily si své
síly ve sportovních disciplínách – hod tenisovým
míčkem, běh na 40m, skok do dálky s rozběhem
a štafetový běh. Všichni se snažili ze všech sil, a tak
si za své výkony odnesli nejen krásné medaile, ale
také sladké odměny a spoustu dárečků.

Výlet do děčínské ZOO
V úterý 4. června jsme se s dětmi vydaly do zoologické zahrady v Děčíně, kde jsme si chtěli prohlédnout zvířátka. Nejdříve jsme ale museli vyšlápnout
velký kopec, který se před námi objevil, což ale pro
nás byla hračka. Posilněni svačinkou od paní kuchařky jsme se vypravili na cestu za zvířátky. Jako
první jsme zahlédli velkého a silného medvěda,
který si vzal velkou pneumatiku a ukazoval nám, co
s ní všechno umí. V ptačím domě nám nad hlavami
lítali různorodí ptáci. Jeden z papoušků se s námi
dokonce přivítal svým pozdravem. Mezi další zvířata, která nás zaujala, patřili vlci, sovy, levhart a malé opičky. Nevadilo nám ani slunečné počasí, protože nám stín
poskytovaly stromy v celé zahradě. Výlet se nám líbil a všichni jsme si ho opravdu užili.
Kolektiv MŠ U Křemílka

Z MŠ DUBÁNEK...
Projekt Odmalička
Předškoláci z MŠ Dubánek ve čtvrtek dne 23. května v rámci započaté
česko-německé spolupráce poprvé
navštívili kamarády v partnerské školce Duha v Bannewitz. I přes jazykovou bariéru si děti v příjemné rodinné atmosféře užily dopoledne plné
společných her, písní a pohybových
aktivit na zahradě, včetně krmení
hospodářských zvířat, která při školce
chovají. Po dobrém obědě se dětem
ani nechtělo domů. Tomuto úžasnému výletu předcházela v měsíci
dubnu vzájemná výměna videí, kde
měly možnost děti nahlédnout do
prostředí mateřské školy kamarádů
sousední země. Věříme, že pravidelná setkávání dětí předškolního věku
povedou přirozeným způsobem
k prvním krůčkům na poli cizího jazyka a umožní navázání přátelských
vztahů s dětmi z druhé strany hranice.
A teď už se těšíme na setkání na
oplátku u nás ve školce v Dubí.
Ivana Heyden, MŠ Dubánek
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Z MŠ CIBULÁČEK...
Škola v přírodě
V posledním květnovém týdnu jsme se vypravili s dětmi na dobrodružnou školku v přírodě ve Sloupu v Čechách. Tentokrát jsme se proměnili v mravenečky a ve výpravách jsme poznávali přírodu a plnili různé úkoly,
za které nám přibývaly puntíčky na mravenčích šátečcích. Navštívili jsme sklaní hrad, přírodní amfiteátr, vydali
jsme se po značkách na krásnou vyhlídku a nechybělo ani společné tvoření. Pod rukama se nám plata od
vajíček změnila na včelky, berušky či mravence. Každý podvečer nás čekala mravenčí pošta s pohledy od maminek, tatínků či babiček a dědečků a nechyběly ani společné chvilky u kytary. Počasí nám přálo a týden utekl
jako nic, takže nebyl čas ani na žádné stýskání.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

Výtvarné soutěže
Naše mateřská škola se v květnu zúčastnila výtvarné soutěže s názvem „Požární ochrana očima dětí
a mládeže“, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Ve školním kole bylo vybráno ze
všech tříd 6 obrázků, které naši mateřskou školu
reprezentovaly ve zmíněné soutěži. Dva z nich se
umístily na medailových místech v kategorii dětí
od 5 let. První místo získal se svým obrázkem David Nguyen Quy Duc ze třídy Sýkorek a hned za ním
se na druhém místě umístil Daniel Rückl ze třídy
Kukaček. Chlapci byli pozváni na slavnostní předávání cen, které se konalo v Teplicích na základně
hasičského sboru. Dále jsme se zúčastnili výtvarné soutěže pořádané k 20. ročníku sletu čarodějnic 2019
s názvem KOUZELNÝ AMULET. Soutěž vyhlašuje DDM Osek. Za krásné obrázky čarodějnic získali Matýsek
Šťastný a Natálka Nguyen ze třídy Slavíků 7. místo. Z úspěchu máme velkou radost a dětem moc gratulujeme.
Bc. Denisa Urbanová, MŠ Cibuláček

Výprava za Indiánským pokladem
V úterý 4. června jsme se s dětmi vydali do zoologické zahrady v Děčíně, kde jsme si chtěli prohlédnout
zvířátka. Nejdříve jsme ale museli vyšlápnout velký
kopec, který se před námi objevil, což pro nás byla
hračka. Posilněni svačinkou od paní kuchařky jsme
se vypravili na cestu za zvířátky. Jako první jsme
zahlédli velkého a silného medvěda, který si vzal
velkou pneumatiku a ukazoval nám, co s ní všechno
umí. V ptačím domě nám nad hlavami lítali různorodí ptáci. Jeden z papoušků se s námi dokonce přivítal svým pozdravem. Mezi další zvířata, která nás
zaujala, patřili vlci, sovy, levhart a malé opičky. Nevadilo nám ani slunečné počasí, protože nám stín poskytovaly stromy v celé zahradě. Výlet se nám líbil a všichni
jsme si ho opravdu užili.
Kolektiv MŠ U Křemílka

Olympiáda mateřských škol
Jako každý rok jsme se společně s dalšími mateřskými školami zúčastnili sportovní olympiády v areálu ZŠ Dubí 2. I tentokrát jsme soutěžili v disciplínách, jako je
hod tenisákem, skok do dálky, běh na 50 m a štafeta. Snažili jsme se, co nám síly stačily, a výsledek byl vynikající. Daneček Rückl získal 1. místo v běhu na 50 metrů
a úspěšný byl i ve skoku do dálky, kde se umístil na krásném 2. místě. V hodu tenisovým míčkem byl pro změnu vynikající Kamilek Bondarenko, který obsadil 2. místo.
No, a protože jsme dobrý tým, společnými silami jsme získali 1. místo ve štafetovém běhu. Letošní olympiáda se vydařila a my jsme si odnesli do školky spoustu medailí a odměn.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ
Zveme naše občany na městské koupaliště v ul. Pohraniční stráže, které bylo otevřeno v sobotu 15. června.
Po uzávěrce červnového čísla Dubského zpravodaje došlo na straně provozovatele koupaliště k rozhodnutí
o snížení původně avizované ceny vstupného,
a to na Kč 60,00 pro dospělé a Kč 30,00 pro děti do 15 let.
Otevírací doba je každý den od 9:00 do 19:00 hodin až do 15. září.
U bazénu jsou nainstalované nové venkovní sprchy a pro občerstvení návštěvníků je jako každý rok otevřen stánek.
Eva Vítková, referent technického odboru
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BADATELÉ NA CESTÁCH
15. červen se u našich žáků zapsal nejenom jako jeden z nejteplejších červnových
dnů, ale především jako den výletní. Za svoji celoroční práci v kroužku si mladí badatelé zasloužili odměnu. Tentokrát se jednalo o výlet do ZOO. Navzdory sluníčku
a dne bez mráčku jsme se vydali vlakem do Ústí nad Labem, kde jsme společně
strávili den plný objevů, zajímavostí, zábavy a fotografování. Měli jsme možnost
pozorovat potápějící se tučňáky, ve výběhu lemurů jsme těmto roztomilým stvořením stanuli tváří v tvář, kdo si chtěl užít kouzlo venkova, mohl nakrmit malá
kůzlátka, a když jsme se v pravé poledne dostali k ohradě šelem, zcela nepokrytě
jsme záviděli odpočívajícímu gepardovi ve stínu stromu… Viděli, dozvěděli a poučili jsme se mnoho, ovšem nezůstalo jen u „výuky“. Teplo bylo opravdu veliké,
takže prodejci se zmrzlinou a limonádou si s naší skupinou přišli na své. A nejen
to. Mladí badatelé i přes tropická vedra měli energie na rozdávání, takže nikoho
asi nepřekvapí, když se v závěru prohlídky s elánem sobě vlastním vydováděli na
obrovské trampolíně. Výlet do ZOO se všem náramně líbil, všichni si ho maximálně užili, a přestože nový školní rok ještě nezačal, už teď se mladí badatelé těší na
měsíc září, kdy se dveře našeho přírodovědno – chemického kroužku opět otevřou…
Ing. Martina Blahoutová, ZŠ Dubí 1

VÝLET DO ARCHEOSKANZENU
Dne 19. června se část žáků 6. B a 6. C vydala proti proudu času,
v Archeoskanzenu Březno u Loun si mohli vyzkoušet, jak žili naši předkové v pravěku. Po základních informacích o experimentální archeologii
se naladili na stejnou vlnu společným bubnováním, seznámili se s tím,
jak pravěcí lidé bydleli, zkusili si umlít mouku, obrousit a provrtat kámen
a uplést provázek. Zlatým hřebem dne bylo pravěké vaření, základem bylo
bez moderních vymožeností rozdělat oheň a pak na něm z donesených surovin s pomocí pravěkých nástrojů připravit jídlo. Všichni si pochutnali, nechyběly ani placky z vlastnoručně namleté mouky. Dětem se výlet plný nových
zážitků moc líbil.
Mgr. Markéta Vágnerová, Mgr. Adéla Hufová, ZŠ Dubí 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 1 MÁ NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Ve čtvrtek 30. května přestřihli ředitel školy Jan Holub a starosta Dubí Petr Pípal společně
pásku, aby tak oficiálně otevřeli odborné učebny v budově školy na Školním náměstí č. 588.
Slavnostnímu otevření přihlížely desítky hostů z řad místní i okolní municipality, spřátelených organizací, měst, škol a pedagogů.
Díky prostředkům z IROP a spoluúčasti Města Dubí se podařilo Základní škole Dubí 1 získat
čtyři odborné učebny s nejmodernějším vybavením. Jazyková laboratoř, učebna pro výuku
chemie a biologie a učebna fyziky jsou koncipovány pro 24 žáků, učebna informatiky pojme
20 žáků. Vybavení učeben umožňuje pedagogům využívat nejen nejmodernější software na
přenosných i pevných zařízeních, ale též pracovat s moderními badatelskými soupravami,
které umožňují žákům provádět stovky různých pokusů a tyto ihned elektronicky zaznamenávat a vyhodnocovat. Využívání učeben povede ke zkvalitnění a modernizaci výuky na
základní škole Dubí 1.
Předání nových učeben pro výuku je završením více než dvouleté spolupráce projektového
týmu kolem Bc. Ladislavy Hamrové a vedení ZŠ Dubí 1. Rozšíření školních prostor o 4 odborné učebny zároveň pomůže zvládnout vzrůstající počet žáků naší školy,
v září bychom totiž měli přivítat již 290 školáků.
Jan Holub

KROUŽEK PŘEDŠKOLÁKŮ
V letošním školním roce se kroužku předškoláků pravidelně zúčastňovalo 13 žáků, kteří přicházeli radostně
za každého počasí a velice se jim ve škole líbilo. Děti se naučily spoustu básniček, písniček, jak správně držet
tužku a pastelky, malovaly mnoho obrázků, vyrobily různé výrobky z papíru a jiných materiálů, naučily se
stříhat, lepit, různé výtvarné techniky. Děti si hodně povídaly, poznaly nové pohádky a rozšířily si slovní
zásobu. Procvičovaly také jemnou motoriku a zahrály si mnoho didaktických her. Procvičovaly také matematiku a přípravné cviky na psaní pomocí pracovních listů a vyzkoušely si také první domácí úkoly. Budoucí
prvňáčci se seznámili s prostředím školy, což jim pomůže při nástupu do první třídy. Děti dostaly vysvědčení
s první velkou jedničkou a sladkou odměnu. Všichni se velice těší do školy. Naše zkušená paní učitelka Dana
Galyášová, která má dlouholetou praxi v práci s předškoláky, byla s dětmi velmi spokojená a těší se na nové
žáčky v příštím školním roce.
Mgr. Lenka Machovcová

ZE ZUŠ DUBÍ…
V cyklu „Skladatelé dětem a děti skladatelům“ přednesla v sále
Bohuslava Martinů v Hudební akademii múzických umění v Praze
žákyně ZUŠ Dubí Solomyia Erin Komandant skvěle klavírní skladby
Milana Dlouhého. Za zmínku stojí, že byla jedinou mimopražskou interpretkou večera; několikrát jsme slyšeli o přestávce: „Kde je to Dubí?“
(což je mimo jiné i doklad toho, jak už vymizel z povědomí občanů obraz města Dubí spjatý s E55.)
10. ročník soutěžní přehlídky klavíristů – Mia – Mimořádný
výkon Absolventské koncerty Pohádky pro MŠ.
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí
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DEN DĚTÍ NA ZŠ DUBÍ 2
I v letošním školním roce si oslavu Dne dětí pro své mladší spolužáky připravili na druhém stupni naší školy
žáci deváté třídy. Po dohodě s učiteli jsme oslavu posunuli až po písemných pracích, tak už si ji všichni žáci
mohli v klidu užít a těšit se na blížící se prázdniny.
Každý žák dostal svůj bodovací lístek a pak už podle svého uvážení postupně zdolal všech deset disciplín.
Svoji sílu mohly děti předvést v hodu medicinbalem nebo při cviku „prkno“, ve kterém musely vydržet co
nejdéle. Obratnost se hodila v závodě na chůdách, v běhu dvojic se svázanýma nohama, v hodu na basketbalový koš nebo ve skoku přes švihadlo. Žáci mohli potrénovat i vytrvalost – v běhu na sto metrů a pak si
trochu pocvičit mozkové závity kvízem o sportovcích nebo tvorbou kreativního příběhu podle fotografií.
Zkouškou odolnosti bylo lovení mincí v tajemném hrnci. Po ukončení závodu jednotlivců, kde nejlepším byl
Šimon z 8. A, následovala ještě štafeta jednotlivých tříd. Děti musely zdolat okruh našeho hřiště s několika
překážkami. Důležitá byla souhra kolektivu a snaha zabojovat za svou třídu.
I tentokráte vyhráli naši osmáci. Gratulujeme! Všem se akce moc líbila a už se těšíme na další ročník.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

VOLBA PTAČÍHO KRÁLE
Dramatický kroužek na 1. stupni ZŠ Dubí 2 ke konci školního roku uspořádal vystoupení, na němž předvedl pohádku vietnamského původu s názvem Volba ptačího krále. Sešli jsme se ve druhém oddělení školní družiny,
u paní vychovatelky Hany Šírové. Děti poctivě trénovaly celé pololetí a zodpovědně se učily své role. Vyrobily si
též vlastní kostýmy z peříček a ptačí škrabošky. Představovaly tak například zoborožce, páva, orla, datla, slepičku, havrana a další. Pohádka pojednávala o volbě ptačího krále, kterou bedlivě střežil Nebeský král, král ptačích
králů a všech ptáčků obecně. Ptáčkové postupně volili jednotlivé ptáky, ale nikdy nebyli spokojeni. Nakonec
zůstal ptačím králem orel, jenž jakožto největší a nejsilnější pták vzbuzuje strach. Dodnes lidé považují za ptačího krále právě orla, páv je označován za vévodu.
Divadlo nádherně doplnila vystoupení tanečních kroužků. Nejprve nám zatančily holčičky ze Zumby a Hvězdiček, kroužků 1. stupně, a na závěr Rebelky, děvčata z 2. stupně. Taneční kroužky měly vybrané hezké, moderní
skladby, které nám vnesly do žil energii a elán.Moc bych chtěla poděkovat dětem, které se zúčastnily celé akce. Děvčátka ze Zumby, mladé slečny z Hvězdiček, velké
slečny z Rebelek – holky, děkuji, byly jste úžasné. Děkuji též paním asistentkám a učitelkám, které kroužky vedou, Lucii Kloučkové, Daně Galyášové, Lucii Potužníkové.
Děkuji též paní učitelce Anastázii Fialové za pomoc při přípravě prostoru a za obsluhu techniky, paní vychovatelce Hance Šírové za pomoc s přípravou prostoru a za
poskytnutý azyl celé akci. Děkuji paní ředitelce a paní zástupkyni za podporu a pomoc s uskutečněním akce.
Na závěr bych chtěla poděkovat dětem z dramatického kroužku, které k celému kroužku přistupovaly zodpovědně, navštěvovaly jej pravidelně, učily se text, vyráběly kostýmy a rekvizity. Všichni budeme moc potěšeni, pokud budou mít děti i do budoucna zájem o divadlo a pokud je herecké zapálení neopustí.
Mgr. Lucie Tuháčková, ZŠ Dubí 2

KLUB MAGNET

Klub Magnet - hravě a zdravě
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klaushorcikova@oskvetina.cz,
725 470 979
Kroužek lezecký se zaměří na aktivní pohyb, posilování
sociálních
a+420
týmových
Mírová 325/4a, Dubí III - Pozorka
kompetencí, zodpovědnosti a důvěry.
Bc. Klaus Horčíková Veronika
Vedoucí Klubu Magnet
klaushorcikova@oskvetina.cz, +420 725 470 979
Mírová 325/4a, Dubí III - Pozorka

DOBRÝ ANDĚL
Dobrý anděl
153 dětí a 147 rodičů z 88 rodin na Teplicku podpořili Dobří andělé. Pomáhat je potřeba i nadále.
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče nebo dítěte – dopadne jeho tíha na každého
z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve kterých se objevila rakovina
nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými finančními příspěvky jim pomáhají překlenout těžké
životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit dopad
vážného onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý
anděl, jejímž prostřednictvím dárci – Dobří andělé – podporují tisíce rodin po celé České republice.
„I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát oblíbeného
kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.
Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Teplicku desítky dětí. Počet nových
žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič nebo dítě potýká s onkologickým
onemocněním, podporujeme každý měsíc také rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či
kombinovanými postiženími. Pomoc je v těchto případech dlouhodobá, často v řádu let,“ doplňuje
Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši částky i frekvenci zasílání pomoci.
Navíc má možnost si přečíst příběh konkrétní rodiny, které pomohl. „Stačí si na stránkách nadace
Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém Andělském účtu pak každý dárce vidí
informace o rodině,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje podpora
Dobrých andělů v takto těžké situaci pomoc nejen finanční, ale také psychickou – mají pocit, že na to
nejsou sami, jsou klidnější a mohou se tak více věnovat tomu, co je důležité.“
Markéta Křížová
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

DEN DĚTÍ V ZKO DUBÍ

Dm dtí a mládeže a Zaízení pro další vzdlávání
pedagogických pracovník Ústí nad Labem p. o.
Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 210 861

Poádá ve spolupráci s inlineclub.cz

Letní pímstský inline tábor

SK

Í
B
DU

V termínech:
1) 15. - 19. 07. 2019
9
2) 12. - 16. 08. 2019
9

Lé
to
20
19

Sportovní areál na SK Dubí
Pro vaše dti je od pondlí do pátku pipraven program založený
na inline bruslení zakonený pátením vystoupením.
Krom toho si dti vyzkouší mnoho jiných sport a her.
V pípad špatného poasí se uchýlíme do vnitních prostor
areálu hišt. Z dvodu návaznosti výuky není možné pihlásit
dti na jednotlivé dny. Tábor je vhodný pro zaáteníky
i pokroilé bruslae od 5 (po dohod od 4) do 13 let.

Dne 2. června Základní kynologická organizace Dubí na svém cvičišti uspořádala pro děti klubu
a příznivce psích sportů první ročník Dne dětí. Byli
jsme potěšeni hojnou účastí, celkem se zúčastnilo
23 dětí v rozmezí věku od 2 do 18 let. Pro menší bylo
připraveno 10 disciplín, například hod na cíl, poznávání přírodnin, skákání v pytlích. Za splnění každého
úkolu děti dostaly drobné odměny a sladkosti. Pro
větší děti a dorost byla připravena soutěž ve víceboji,
jehož součástí bylo 5 disciplín, například střelba ze
vzduchovky, hod granátem, házení šipek. Vítězem
víceboje se stal junior Luboš Dvořák. Doufáme, že
na tento úspěch navážeme i příští rok a vytvoříme na
našem cvičišti novou tradici.
E. Sittová a M. Palfiová

Denní program:
07:30 - 08:00 Píchod dtí
08:00 - 12:00 Bruslení, pohybové hry
12:00 - 14:00 Obd, pohybov nenároné hry
14:00 - 15:30 Odpolední bruslení
15:30 - 16:00 Odchod dtí

S sebou: brusle, helma, chránie ( kolena, lokty a zápstí ) - vybavení lze po
pedchozí domluv zapjit za poplatek 100 K / tábor. Sportovní obuv,
obleení dle poasí, svainu, vysoké ponožky, kartiku pojištnce.

1.500 K

Poplatek za celý týden 1.500 K ( cena zahrnuje obd, pitný režim, pedagogický dozor, lektory inline bruslení, odmny )
O dti se budou starat zkušení a proškolení instruktoi. Pihlášky na www.ddmul.cz.
V pípad dotaz se obrate na tel.: 775 943 143 (Radim Veselý) 722 477 323 (Barbora Sluková) nebo na inline@ddmul.cz

ANKETA

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Práce nemusí být nutně pouhá povinnost. Lze totiž
skloubit užitečné se zábavou a zážitky, jak se o tom
přesvědčili ve večerních hodinách 15. června i zdravotníci Místní skupiny Českého červeného kříže Novosedlice Dubí Proboštov. Ti totiž částečně zaštiťovali zdravotnický dozor na koncertě skupiny Kabát v Teplicích.
Čtvrtý koncert turné k výročí 30 let od založení
skupiny se konal v teplické AGC Areně a návštěva koncertu za to opravdu stála. V rámci tour s názvem Po
čertech velký turné čekají kapelu ještě dvě vystoupení
a to v Praze a Plzni. V pozadí skvělých výkonů členů
kapely na jevišti stály výkony přítomných zdravotníků.
Zdravotnickou asistenci zajišťovala Akademie dobrovolných záchranářů ČR ve spolupráci s MS ČČK NDP.
Vzhledem k neúprosnému vedru se zdravotníci vážně
nenudili. Spousta návštěvníků byla ošetřena již na
místě a sedm lidí bylo převezeno do nemocnice.
I přes velké pracovní zaneprázdnění nás zasáhla neuvěřitelná atmosféra koncertu a nadšení návštěvníků.
Jednalo se o neopakovatelný zážitek pro všechny zúčastněné z řad MS ČČK NDP. Doufáme, že i v budoucnu
se nám naskytnou další takové možnosti.
Jiří Michal, tiskový mluvčí MS ČČK NDP
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SENIORCENTRUM POHODA
Aktivity
V Seniorcentru Pohoda jsme zavedli nové aktivity, které oživily náš domov a uživatelům se moc líbí. Pravidelně se u nás bude konat Jarmark oblečení, kde si mohou všichni koupit oblečení pouze za 2 koruny! Kdo
by nechtěl? Funguje u nás také Mezigenerační spolupráce, kontakt seniorů a dětí je pro nás velmi důležitý.
Klienti mají hned úsměv na tváři, společně chodí na zahrádku, hrají různé hry a vzájemně se obohacují
o hezké chvíle. Pravidelně zde naši uživatelé vaří a výsledky jsou úžasné, je vidět, že se máme od nich co učit.
Dále jsme zavedli pravidelná Taneční odpoledne, kdy si mohou klienti zatancovat, zazpívat, nebo jen tak
poslouchat hudbu, jak kdo má rád. Občerstvení nesmí chybět. A v neposlední řadě se rády zkrášlujeme, takže zde probíhá každotýdenní Salón krásy. Podívejte se na webové stránky www.seniorcentrum-pohoda.cz
nebo sledujte naší facebookovou stránku Seniorcentrum Pohoda, kam dáváme pravidelně fotografie
z našich akcí.
Bez nehod
V květnu jsme se zúčastnili pěkné aktivity v Centru pro celou rodinu s názvem Senior bez nehod. Klienti se
dozvěděli spoustu nových informací a byl prostor i pro komunikaci a povídání si mezi sebou. Po zajímavé
přednášce a divadelním zpracování tohoto projektu nás čekal odpočinek v Solné jeskyni. Ten jsme si moc
užili. Moc děkujeme Centru za skvělou akci a těšíme se na další spolupráci. :-)
Městské sportovní hry
V úterý 21. května jsme se zúčastnili městských sportovních her pro seniory pořádaných Klubem Seniorů
Českobratrská. Naši senioři plnili sportovní disciplíny: petanque, kop míčem na branku, střelba hokejkou,
bolobal, házení míčků na tyč, běh s míčkem na raketě, hod šipek na terč, hod míčků do terče. Umístili jsme
se celkově na krásném 5. místě, ale my jsme nejeli pro medaile, jeli jsme se pobavit, zasmát se, zablbnout
si, a to jsme si splnili naplno. Někteří naši klienti ale opravdu zabojovali a za muže se například pan Zscherp
umístil na 2. místě! Po soutěžení hrála živá muzika, zatancovali jsme si a plni dobré nálady jsme odjížděli
zase domů. Děkujeme za organizaci Klubu seniorů v čele s panem Ing. Holubem.
Bc. Pavla Šulcová, sociální pracovnice

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
Dne 7. června se konal další, v pořadí již 11. ročník sportovních her seniorů, pořádaných Městem Košťany.
Soutěžilo se v osmi tradičních disciplínách, jako např. běh s kolečkem, kopání míče do branky, hod šipkami
na terč, srážení plechovek tenisovým míčkem apod. Dohromady soutěžilo 17 družstev z Ústeckého kraje
a samozřejmě Dubí se dvěma družstvy. Atmosféra byla po celou dobu velmi přátelská, ačkoli byla místy
znát rivalita mezi jednotlivými městy, protože všichni jsme chtěli vyhrát…
A stalo se! Druhé družstvo města Dubí zvítězilo, a tím postoupilo na Mezinárodní sportovní hry seniorů
České Budějovice 2019, které se konají ve dnech od 16. do 19. července. Co se jednotlivců týče, je třeba vyzdvihnout výkon paní Jaroslavy Šenkýřové, která Dubí vyhrála druhé místo v kategorii žen a paní
Aleny Kozmanové, která v téže kategorii vybojovala krásné 3. místo. V kategorii mužů vybojoval Dubí již po
několikáté 1. místo pan Karel Holeček. Vítězové si tak domů odvezli pohár, kytici, diplom a Putovní pohár
starosty Města Košťany. Všem účastníkům bylo za reprezentaci města Dubí poděkováno zlatou medailí,
diplomem a drobnými dary.
Děkujeme tedy ještě jednou prostřednictvím Zpravodaje za vynikající úspěchy a reprezentaci města Dubí
a přejeme mnoho štěstí, optimismu a elánu druhému družstvu na mezinárodních hrách v Českých Budějovicích.
Těšíme se a doufáme, že se příští rok opět sejdeme. Sportu zdar!!
Eva Rigová, odbor školství a soc. věcí

INZERCE

VÝLUKA AUTOBUSOVÉ LINKY Č. 490

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

Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky typu Green Shell typu Arakauna
Stáří slepiček: od 14 do 19 týdnů
Cena slepiček: od Kč 159,00/ks do Kč 209,00/ks
Prodej se uskuteční:
v sobotu 10. srpna 2019 v Dubí u porcelánky v 11:15 hod.
Výkup králičích kožek; cena dle poptávky.
Informace: od pondělí do pátku od 9:00 do16:00 hod. na telefonních číslech:
601 576 270, 728 605 840 nebo na: www.drubezcervenyhradek.cz

S PLATNOSTÍ OD:

29. 6. 2019

DO:

31. 8. 2019

Uzavírka ul. Jankovcova v Teplicích
JSOU DOTČENY LINKY:
490 Dubí - Teplice – Kvítkov - Modlany
NÁHRADNÍ OPATŘENÍ:
Z důvodu úplné uzavírky ul. Jankovcova v Teplicích dochází ve dnech 29. 6. 2019
až 31. 8. 2019 ke změně trasy linky 490 v úseku Teplice,Hlavní nádraží –
Teplice,Raisova. V tomto úseku je linka vedena po objízdné trase kolem Nových
lázní a přes Zeyerovo náměstí.
Nejsou obsluhovány zastávky:
Teplice,Masarykova
Teplice,Jankovcova
Teplice,Plavecká hala
Náhradní zastávky:
Teplice,Zeyerovo náměstí
Teplice,Šanov I lázně
V trase linky mimo uzavřený úsek se časy odjezdů nemění.
Omlouváme se za dočasně ztížené podmínky cestování.

Datum aktualizace: 3. 6. 2019
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DVA SUPERFIGHTY PRO THAJBOXERY Z DUBÍ
Dne 15. června se v pražském kongresovém hotelu Olšanka konal galavečer finále
MČR. Z našeho klubu Leonidas gym Dubí tam byli dva závodníci na dva vložené
superfighty, jeden dětský na zahájení. Ten byl v podání 12 letého Matěje Šimůnka, který si poprvé vyzkoušel zápas na galavečeru. Zápas se od prvního kola držel
v dobrém tempu za podpory diváků. Matěj využil svých zkušeností, jelikož to byl
jeho třicátý třetí zápas a pestrou škálou technik vybodoval svého soupeře a vyhrává
3:0 na body. Druhým zápasníkem byl na závěr večera náš Filip Gorol, kterého čekal
profesionální zápas proti hradeckému zápasníkovi. Tento souboj byl hodně tvrdý,
ale Filip dobrou taktikou dokázal vybodovat soupeře 3:0 na body. Celkové skóre
je tedy 2 zápasy a 2 výhry. Finále je tedy za námi, od září se budeme těšit na sezonu 2019 - 2020, kterou junioři zahájí největším turnajem, a to je Mistrovství světa
v turecké Antalyi.
Mé poděkování patří i vedení C.M.T.A., Petru Ottichovi a Jiřímu Mejstříkovi, za pomoc u ringu, dále Ústeckému kraji, Městu Dubí, Městu Osek, Obci Proboštov a dalším sponzorům.
Leonidas gym: Červený roh

PODĚKOVÁNÍ STOLNÍCH TENISTŮ SK DUBÍ
Naše uplynulá sezóna 2018/2019 byla velice úspěšná a chtěli bychom moc poděkovat našemu Městu Dubí za vynaložené investice při pokládce nové podlahy
v naší herně. Dále bychom chtěli poděkovat vedení Sportovního klubu Dubí, pod
který jsme v lednu 2019 přešli, za zakoupení krásných nových dresů. Po osmnácti
sezonách se A mužstvu podařilo postoupit až do krajské soutěže, a to znamená,
že už nebudeme město a SK Dubí reprezentovat jen na úrovni okresu, ale v celém Ústeckém kraji. Pro příští sezonu tak máme tři naše mužstva v každé soutěži:
A tým – krajská soutěž KP2, B tým – regionální přebor RP1, C tým – regionální přebor RP2. Když jsme před 18 lety zakládali naše mužstvo, vůbec jsme si nepomysleli, že se staneme tak úspěšnými. Takové stolně tenisové velmoci jako je Krupka
a Teplice se začnou obávat o výsledky, když přijedou hráči z Dubí. Je úspěchem, že
máme 3 družstva o 17 hráčích, kde najdeme i našeho nejlepšího hráče Guglielma
De Filippa. V hodnocení žebříčku sezony obsadil druhé místo v nejvyšším okrese
RP1 se ziskem 93%. Bez finanční podpory našeho Města Dubí bychom těchto výsledků nedosáhli, a proto chceme i za tuto podporu poděkovat.
Velké poděkování Bohuslav Bechyně, Jan Worth a všichni tenisté SK Dubí
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 22. července oslaví
pan

Josef Herán

70. narozeniny.
Dnes je ten den, kdy, musíme ti přát, abys měl v životě vše, co máš rád.
Dnešní den a své narozeniny si užívej, neboť ty ze všech na světě si ten nej.
Vše nejlepší k 70. narozeninám přeje celá rodina.

DUBÍ NEZNÁMÉ XVII - VÝZNAMNÍ RODÁCI BĚHÁNEK A DRAHŮNEK
Nejvýznamnějším rodákem Drahůnek je bezesporu Volkmar Gabert,
který se narodil 11. března 1923. Jeho otec pracoval jako učitel a byl
i politicky aktivní jako starosta a člen německé sociálně demokratické
strany v Československu. Po připojení Sudet k Třetí říši rodina utekla do
Prahy a následně na začátku roku 1939 do Anglie. Tam pracoval jako zemědělský dělník, mechanik a soustružník. V Anglii se zapojil do exilové organizace mladých sudetských sociálních demokratů. V roce 1946 přišel do Bavorska jako tlumočník americké armády. Do Československa se již nemohl vrátit,
a proto se usadil v Mnichově, kde pomáhal odsunutým krajanům. Roku 1948
vstoupil do bavorské sociální demokracie (SPD). V letech 1950-57 působil jako předseda bavorských mladých socialistů a byl zvolen do zemského sněmu, v kterém zasedal v letech 1950-1978. V roce 1963 se stal předsedou zemské organizace SPD a v letech
1962-1976 byl předsedou parlamentní skupiny SPD v bavorském sněmu. Byl také členem celostátního vedení strany. V letech
1976 - 1978 zastával úřad druhého místopředsedy bavorského zemského sněmu. Také byl předsedou Akademie Georga von Vollmar. Roku 1979 uspěl ve volbách do Evropského parlamentu, jehož členem byl až do roku 1984. Dlouhá léta zastával funkci předsedy Seliger Gemeinede, které sdružovalo sudetoněmecké sociální demokraty. Po roce 1998 zasedal ve správní radě Česko-německé
deklarace o vzájemných vztazích. Za svou činnost byl několikrát oceněn. Získal mimo jiné Velký záslužný kříž s hvězdou, Bavorský
záslužný řád, Evropskou cenu Karla IV., Cenu Waldemara von Koeringa. Zemřel dne 19. února 2003 v Unterhachingu. Jako jedinému
významnému dubskému rodákovi mu byla roku 2016 odhalena pamětní deska na jeho rodném domě v Drahůnkách.
Ze sousedních Běhánek pocházel filmový herec, scenárista a skladatel Horst Seemann, narozený 11. dubna 1937. Po druhé světové válce rodinu čekal odsun do Německa. V Durynsku, kde se usadili, navštěvoval základní a střední školu ve městě Greiz. Jeho
hudebně nadaný otec v něm probudil zájem o hudbu, a tak se už v dětství učil na housle, trubku a klavír. Kromě záliby v hudbě
působil jako mluvčí dětského sboru a dětský herec v divadle města Greiz. Roku 1956 dokončil střední školu a nastoupil jako
dobrovolník do Národní lidové armády. Během vojenské služby založil vojenský sbor, podílel se na programu agitrop (agitace
a propaganda) a absolvoval kurz pro začínající dirigenty. V letech 1958 - 1962 studoval Akademii pro film a televizi v Potsdam-Babelsbergu, kde vznikly první filmy. Od roku 1963 se pustil do filmové tvorby jako režisér a scénárista. Film Ripe Cherries z roku
1973 soutěžil na 8. Mezinárodním filmovém festivalu v Moskvě. Do mezinárodního povědomí se zapsal životopisným filmem
o Beethovenovi z roku 1976. Mezi řadou filmů vyniká "Levinův mlýn", který natočil v roce 1979 pro filmové ateliéry DEFA. Pro
tento film složil Seeman i hudbu. Při práci pro filmové ateliéry DEFA zkombinoval povolání režiséra, scénáristy, skladatele
i občasného herce. Horst Seemann patří mezi nejvýznamnější východoněmecké režiséry. Za své dílo obdržel roku 1982 Národní
cenu NDR. Za film Lékařky byl v roce 1984 nominován na cenu Zlatý Medvěd za nejlepší film na Mezinárodním filmovém festivalu Berlinale. Mezi léty 1962 - 1995 režíroval celkem 19 filmů. Ve své tvorbě se zaměřoval na historické filmy, současná témata
i filmy založené na literární předloze. Co se týče soukromého života, tak byl třikrát ženatý a měl dvě děti. Zemřel ve věku 62 let
dne 6. ledna 2000 na následky dlouhé těžké nemoci v hornobavorském Egling-Thanning.
Běhánskými rodáky jsou také dva významní fotbalisté. František Weigend se narodil 5. prosince 1951. Aktivním hráčem byl
v letech 1972–1983, kdy hrál za TJ Sklo Union Teplice. Za svou kariéru odehrál jako obránce 140 prvoligových a 119
druholigových zápasů. Celkově dal 17 gólů. Kariéru ukončil po zranění v roce 1983.
Fotbalový obránce Rudolf Mader se narodil 9. srpna 1943. V sezóně 1961/62 hrál na nižších mistrovských soutěžích a o domácí
pohár. Odehrál 6 prvoligových západů za TJ Slovan Teplice v sezóně 1964/65 a ve druhé lize hrál 10 zápasů za FK Baník Most
1909. V té době existovalo heslo "Malina, Myslivec, Mádr, to je náš obranný kádr."
Ing. Jiří Kašpar

VZPOMÍNKA
Čas rány nehojí, je to jen zdání, stále je v srdci bolest a stesk a tiché vzpomínání...
Dne 1. července uplynulo 15 let od úmrtí
pana

Vlastislava HORÁČKA z Dubí 1

S láskou vzpomíná manželka Jana, synové Vlasta a Radek s rodinami,
sestra Marie s rodinou, bratr František, a ostatní příbuzní a známí.

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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červenec 2019
MKZ zve...

www.mkzdubi.cz

MKZ zve dubské rodiny na výlet
do ZOO

PLZEŇ+
DINOPARK
dne 14. 8. 2019
odjezd ze Školního nám.: 6:30 hodin

x AUTOBUS hradí MKZ
x vstupné si každý uhradí sám na
místě
REZERVACE MÍSTENEK DO AUTOBUSU:
x

od 24. 7. 2019 od 7:00 hodin
na tel. čísle 602 101 706
x
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