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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po měsíci Vás opět co nejsrdečněji zdravím na stránkách našeho Zpravodaje, abych Vám předal informace o tom, co tyto čtyři týdny přinesly našemu
městu. Snad mohu konstatovat, že v těchto dnech již
míříme k prvním jarním dnům a že kalamitní stavy
a s nimi spojené starosti, které nám přinesla letošní
zima, jsou již definitivně za námi. Přejme si, aby nám
první jarní dny přinesly nejen příjemné denní teploty, ale rovněž i pěknou jarní pohodu. Rád bych Vás
při této příležitosti pozval na tradiční Vítání jara, a to
na čtvrteční odpoledne 21. března, kdy se sejdeme
ve sportovním areálu v Bystřici a symbolicky se tak
rozloučíme s letošní zimou, která nám skutečně nezůstala nic dlužna.
 První středeční večer měsíce února byl v našem
městě letos věnován tradičnímu hodnocení loňského roku, kdy jsme společně s panem místostarostou
a panem tajemníkem po oficiální části tohoto slavnostního večera, poděkovali vybraným občanům
našeho města, pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkům našich škol za práci, kterou pro naše
město vykonali či stále ještě vykonávají. Další poděkování směřovala rovněž do řad dubských sportovců za
jejich výkony a práci, kterou ve svém volném čase věnují
zejména našim dětem, a v neposlední řadě rovněž
žákům našich škol za jejich vynikající školní prospěch
a reprezentaci nejen svých škol, ale i celého města.
Udělili jsme rovněž dvě zvláštní poděkování, a to
panu Jaroslavu Radošovi za rozvoj podnikatelské činnosti v našem městě, který v loňském roce vybudoval zcela novou prodejnu masných výrobků, která se
těší velkému zájmu nakupujících nejen z řad občanů
našeho města, ale rovněž z celého okolí.
Další zvláštní poděkování směřovalo k dvěma strážníkům Městské policie Dubí, a to panu Mikotovi
a panu Hejnému za jejich profesionální zásah, který
vedl k záchraně lidského života.
Další dva strážníci Městské policie Dubí, pan Názer
a pan Koška, byli oceněni v rámci ankety Osobnost
Ústeckého kraje, a to v kategorii Dobrý skutek; i oni
svým naprosto profesionálním zásahem přispěli
k záchraně lidského života. Podle informace lékaře jejich včasná pomoc zachránila život jak ženě
v Seniorcentru Pohoda, tak rovněž muži v jeho bytě
v Dubí 2. Velké poděkování tak patří nejen jim, ale
skutečně všem, kteří ať už svou prací, sportovními či
uměleckými výkony nebo prací s dětmi a mládeží tak
přispívají k dobrému jménu města Dubí.
 V minulém měsíci se na své pravidelné schůzi
sešla Rada města Dubí, a to v úterý 19. února. Do
tohoto jednání nám bylo předloženo větší množství materiálů, a to zejména majetko-právní povahy,
k nimž jsme po projednání přijali naše rozhodující
či doporučující stanoviska k dalšímu projednání
v Zastupitelstvu města Dubí. Jednalo se zejména
o pronájmy pozemků, žádosti souhlasu vlastníka sousedních pozemků za účelem stavby rodinných domů,
souhlasy s umístěním inženýrských sítí či žádosti týkající se zveřejnění záměrů prodat pozemky apod.
Paní vedoucí finančního odboru nám předložila
k projednání rozpočtové opatření ve výši 215 000, -Kč
ve věci prodloužení chodníku u Komunitního centra
v Pozorce, jehož stavba je již prakticky dokončena
a v těchto dnech se již připravuje jeho zprovoznění.
Musím však říci, že vnímám i přes snahu o maximální informovanost obyvatel našeho města o stavbě
tohoto zařízení a jejich důvodů různé formy kritiky.
Objevují se poznámky hlavně na sociálních sítích
o „vyhozených“ penězích a některé kritiky nelze ani
reprodukovat. Ale takový je zkrátka svět. Smutné
však je, že pokud se těchto lidí zeptáte, jak by danou
problematiku v sociálně vyloučené lokalitě řešili,
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tak nemají odpověď, a to je zcela typické pro naši
dobu. Něco kritizuji a pomlouvám, ale řešení nenabízím, ono je to takto zkrátka jednodušší. Věřím, že
své ovoce toto Komunitní centrum přinese a zlepší
to situaci hlavně v mladé romské populaci v našem
městě. V souvislosti s připravovaným zprovozněním nového dětského hřiště, které sousedí bezprostředně s Komunitním centrem, jsme schválili jeho
provozní řád a systém řízení bezpečnosti tohoto
dětského hřiště. Také jsme schválili program letošních Dubských slavností, které proběhnou o víkendových dnech od 23. do 25. srpna, a domnívám se,
že i letos je program skutečně bohatý i rozmanitý,
takže si vybere každý „to své“. Myslím, že mohu prozradit, že mezi letošními hosty budou např. zpěváci
Miro Žbirka, Janek ledecký či David Koller, vystoupí
např. i skupiny Nebe nebo Hamleti. V letošním roce
si připomínáme 155. výročí výroby porcelánu na
území našeho města a 525. výročí první zmínky
o Dubí. Společně s akciovou společností Český porcelán si v rámci našich letošních Slavností obě tato
výročí připomeneme. Program, který je v souvislosti
s výročím založení podniku Český porcelán a.s. připravován, přivede opět do našeho města tisíce
návštěvníků a ve spolupráci s kulturním programem Dubských slavností bude vrcholem kulturního
a společenského dění letošního roku. Nezapomněli
jsme ani letos na naše děti a jim bude patřit prakticky celé sobotní dopoledne na prostranství před Domem porcelánu s modrou krví, kde pro ně zábavný
program připraví Divadlo V Pytli v čele s jeho principálem, panem Petrem Stolařem. Takže Vás všechny, vážení občané, již dnes co nejsrdečněji zvu i na
letošní Slavnosti. Rovněž jsme vzali na vědomí přerušení provozu v našich mateřských školách v průběhu
letošních hlavních školních prázdnin, seznamte se
s těmito termíny, a to např. ve vztahu k plánování
Vašich dovolených. Po projednání jsme rovněž přijali naše souhlasná stanoviska k pořízení majetku
ve školských zařízeních, a to paní ředitelce Základní
škole v Dubí 2 s nákupem školní celomagnetické
křídlové tabule vč. pojízdného pylonu a příslušenství k ní, paní ředitelce Mateřské školy Dubánek pak
s pořízením plynového sporáku s elektrickou troubou do jejich školní jídelny. Obě tyto investice, které jsou investicemi do dlouhodobého hmotného
majetku, tak dobře přispějí jak ke zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu, tak stejně k modernizaci
zázemí školky, jímž školní kuchyně určitě je. Panu
řediteli Základní školy Dubí 1 jsme vyhověli v jeho
žádosti ve věci navýšení kapacity školní družiny jejím
vybudováním na adrese Školní náměstí č. 86 s tím,
že celková kapacita školní družiny bude navýšena ze
stávajících 63 na 93 žáků a náš následný souhlas se
rovněž týkal Základní školy Dubí 1, a to ve věci povolení čerpat finanční prostředky z rozpočtu školy
na projektovou dokumentaci související s vybudováním dětského hřiště. Po projednání jsme rovněž
schválili návrh odboru školství a sociálních věcí
v záležitosti poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Dubí poskytovatelům sociálních služeb, které budou
použity na spolufinancování provozu těchto zařízení.
Také bych vás rád seznámil s jednou novinkou pro
letošní rok, která se týká kulturního dění v našem
městě. Od začátku devadesátých let jsem se s naší rodinou a firmou stal velkým podporovatelem Tradiční
mstišovské pouti, kterou udržovali při životě mstišovští dobrovolní hasiči. Tato pouť přežívala při životě
s jedním malým a velkým kolotočem, houpačkami
a jednou střelnicí. Od roku 1993 se konala v naší firmě, v areálu STK Mstišov, a tímto okamžikem moje
rodina začala tuto akci podporovat i finančně a mohu
říci, že do doby, kdy byla tato akce zařazena mezi stá-

lé kulturní akce města Dubí a tím i Městem financována, tak jsme konání této pouti za těch 13 let podpořili
jako rodina částkou daleko převyšující milion korun.
V posledních letech však pozorujeme, že díky
vývoji cen atrakcí zájem lidí o tento typ zábavy opadá
a návštěvníci chodí hlavně na kulturní program, který
je při této příležitosti nabízen. V minulosti se konala
na území našeho města ještě jedna velice zajímavá
a atraktivní akce s názvem Dubský dostavník a ta byla
po desátém ročníku ukončena, protože začali chybět
organizátoři. Tato akce patřila bezesporu mezi akce
s velkou oblibou. To nás inspirovalo v tom, že bychom
rádi tuto akci oživili a spojili její konání s Tradiční mstišovskou poutí a tím zatraktivnili program pro návštěvníky. Oslovili jsme bývalé organizátory „dostavníku“,
myšlenka se zalíbila a už pracujeme na programu
a organizaci této akce. Zcela nové bude umístění této
akce, protože Dubský dostavník probíhal na louce
pod Kudrákem, a to je soukromý pozemek, louka ve
Mstišově, kde roky probíhala pouť, je nyní připravována pro výstavbu rodinných domů, a proto jsme
přemýšleli, kde umístit prostor pro konání takovýchto
akcí organizovaných městem obecně. Rozhodli jsme
se vyčlenit pozemek v majetku města ve Mstišově
v ulici Mstišovská a zde se nabízí prostor ve velikosti
až čtyř fotbalových hřišť a hlavně je v majetku města
Dubí. Také je vhodný i proto, že je zcela rovný, přístupnější i pro obyvatele Dubí, Bystřice i Pozorky, a tím
budou akce zde pořádané přitažlivější i pro obyvatele
ostatních částí města. Také zde bude dostatek prostoru pro parkování vozidel návštěvníků. Věřím, že tímto
krokem zatraktivníme celou tradici mstišovské pouti
a nabídneme nové prvky programu, které byly oblíbené v dříve konané akci Dubský dostavník.
 Zároveň bych Vás velmi rád pozval na připravené kulturní akce, jimž v tomto měsíci dominuje
Reprezentační ples města Dubí, který se i letos uskuteční v Lidovém domě v Pozorce v pátek 22. března,
k poslechu, ale zejména k tanci bude hrát hudební
skupina OH Band, hostem letošního plesu bude zpěvák Petr Kotvald, takže jste všichni srdečně zváni.
Věřím, že i letošní ples přinese všem dobrou pohodu
a spokojenost. Rád Vás rovněž zvu již na ryze jarní
výstavu, která svým názvem Jarní snění cíleně míří
k tomu období a jistě slibuje zhlédnutí zajímavých
exponátů, navštívit ji budete moci v průběhu celého
měsíce dubna v Domě porcelánu s modrou krví.
 Dříve, než se pro tento měsíc na stránkách našeho Zpravodaje s Vámi rozloučím, mi dovolte, abych
našim učitelům k jejich svátku nejen poblahopřál, ale
rovněž poděkoval za jejich nelehkou a nezastupitelnou práci. Den narození Jana Amose Komenského je
tradičně a právem spojován se svátkem učitelů a ti
si za svou práci poděkování určitě zaslouží, protože
ji odvádějí nejen za katedrami ve školních třídách,
kdy předávají žákům nové znalosti a učí je dalším
dovednostem, ale zúčastňují se s nimi rovněž mnoha
mimoškolních akcí. Nezastupitelnou v jejich práci je
rovněž složka výchovná, na níž se velkou měrou vedle učitelů podílejí rovněž paní vychovatelky ve školních družinách. Poděkování si jistě zaslouží i nepedagogičtí pracovníci, protože i oni svou prací přispívají
k bezproblémovému chodu našich škol. Přeji tedy
všem zaměstnancům ve školských zařízeních v našem městě vše nejlepší a učenlivé žáky a těším se na
konci tohoto měsíce na tradiční setkání s nimi, abych
jim za jejich práci poděkoval a předal malý dárek.
 V úplném závěru mého příspěvku přeji Vám všem,
abyste si v dobrém zdraví a spokojenosti užívali první
jarní dny a oddávali se kouzlu probouzející se přírody.
Se všemi se těším na stránkách Dubského zpravodaje
opět za měsíc na shledanou. Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ...
RM na své schůzi dne 22. ledna mj. projednala:
 Usnesení č. 91/4/2019: RM po projednání schvaluje předložený plán kulturních akcí na rok 2019. (Pozvánky na jednotlivé akce bude průběžně přinášet Dubský zpravodaj, stejně tak se s pozvánkami na jednotlivé
kulturní akce budete moci seznámit na webových stránkách MKZ Dubí, v reklamních skříňkách MKZ Dubí i na
výlepových plochách v našem městě – pozn. red.)
 Usnesení č. 93/4/2019: RM po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města
Dubí na akci: Všelidová veselice sportovců, a to ve výši
Kč 30 000,00.
 Usnesení č. 94/4/2019: RM po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města
Dubí na společenské setkání čestných hostů a pedagogů u příležitosti konání 18. ročníku oblastního kola
festivalu dětí z mateřských škol Mateřinka 2019, a to
ve výši Kč 10 000. (Na akci rovněž pravidelně vystupují
děti z dubských mateřských škol – pozn. red.)
 Usnesení č. 95/4/2019: RM po projednání schva-

luje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města
Dubí na společenskou akci Gymnázia Jana Amose
Komenského v Dubí, maturitní ples 2019 – částečná
úhrada nákladů za pronájem sálu ve výši Kč 5 000,00.
 Usnesení č. 96/4/2019: RM po projednání schvaluje předložené závazné ukazatele na rok 2019 pro
příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Město
Dubí. (Jedná se o mateřské a základní školy a základní
uměleckou školu – pozn. red.)
 Usnesení č. 97/4/2019: RM po projednání schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 3/2019 v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141, uzavřenou
s obecně prospěšnou společností Pampeliška, Velké
Březno, a to v celkové pořizovací ceně Kč 130 987,00.
 Usnesení č. 98/4/2019: RM po projednání povoluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v obou odděleních školní družiny v souladu s ustanovením par.
111a) odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a s ustanovením par. 10 odst. 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmo-

vém vzdělávání v platném znění, a to pro školní rok
2018/2019 Základní škole Dubí 1, Školní nám. 177,
a to do počtu 32 žáků na oddělení. Výjimka z počtu
žáků se povoluje za předpokladu, že zvýšení počtu
žáků nebude na újmu kvalitě zájmového vzdělávání
ve školní družině a budou splněny všechny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
 Usnesení č. 100/4/2019: RM po projednání bere
na vědomí výroční zprávu MěÚ Dubí o poskytování
informací, stížností a petice, a to za rok 2018.
 Usnesení č. 101/4/2019: RM po projednání
schvaluje příspěvek ve výši Kč 5 000,00 z fondu starosty města na pořádání 18. ročníku festivalu dětí
z mateřských škol Mateřinka 2019, který se uskuteční
ve velkém sále Krušnohorského divadla v Teplicích
dne 14. března t. r.
 Usnesení č. 103/4/2019: RM po projednání souhlasí se změnou Plánu zimní údržby místních komunikací v Dubí. (O této záležitosti obšírně informoval pan
starosta ve svém příspěvku v únorovém vydání Dubského zpravodaje – pozn. red.)
(šl)

OCENĚNÍ STRÁŽNÍKŮ MĚSTSKÉ POLICIE DUBÍ
Strážníci Městské policie Dubí, pan Lukáš Názer a pan Antonín Koška, byli na slavnostním večeru, který se konal dne 14. února v Zahradním domě v Teplicích, oceněni v rámci ankety Osobnost Ústeckého kraje 2018, a to v kategorii Dobrý skutek a převzali z rukou starosty města Dubí,
Ing. Petra Pípala, a ředitele vydavatelství Český Metropol, pana Ing. Jiřího Morštadta, toto ocenění.
Dne 18. listopadu ve 12:24 hodin bylo na služebnu Městské policie Dubí telefonicky oznámeno, že v ulici Nerudova starší muž ve svém bytě upadl do bezvědomí. Strážníci okamžitě vyjeli na
místo, kde nalezli muže, který se snažil oživit svého souseda, ležícího na zemi bez známek života.
Proškolení strážníci ihned zjistili, že se jedná o zástavu srdce a připojili automatický defibrilátor
a jeho pomocí pacientovi aplikovali výboj na obnovení činnosti srdce. Jelikož výboj činnost srdce neobnovil, zahájili masáž srdce. Po chvíli začalo srdce opět pracovat a muž se začal probouzet
z bezvědomí. Přivolaná záchranná služba odvezla pacienta do nemocnice. V odpoledních hodinách na služebnu městské policie telefonoval lékař a poděkoval strážníkům za včasnou pomoc,
která muži zachránila život.
I my se za Město Dubí s blahopřáním připojujeme k poděkování oběma strážníkům.
Mgr. Radek Kindl, tajemník MěÚ Dubí

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICII
Velice rádi bychom tímto za celou rodinu poděkovali jednotce Městské policie Dubí za neobyčejnou pomoc při nehodě, která se stala naší babičce pí. Vladislavě Slámové
dne 6. února t.r. na Náměstí Svobody ve Mstišově. Díky pohotovému zásahu byla pí. Slámová včas převezena do nemocnice a tím se předešlo nejhoršímu. Nyní je již
v pořádku, a to především díky vám! Moc děkujeme, ceníme si vaší práce a přejeme co nejvíce klidných směn.
Rodina Slámova, Mstišov

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
V nočních hodinách spatřil operátor kamerového systému muže, který se pohyboval po
parkovišti u prodejny Penny. Muž byl podle
svých pohybů silně pod vlivem alkoholu. Když
operátor spatřil, jak nasedá do zaparkovaného osobního vozidla Škoda Rapid na místo řidiče, ihned na
místo vyslal hlídku městské policie. Strážníci přijeli na
místo během velice krátké doby, ještě než muž stihl
vyjet z parkoviště na silnici E55, byla hlídka na místě.
Muž začal zmateně před strážníky couvat po prázdném parkovišti a narazil hned do první lampy veřejného osvětlení, která mu stála v cestě. Na místo byla
přivolána hlídka Policie ČR dopravní nehody. Třiceti
dvouletý muž z Teplic odmítl orientační dechovou
zkoušku i odběr krve. Dále nehodu šetřila Policie ČR
a opilého muže si policisté převzali k dalším úkonům.
Strážníci zajišťovali místo pro přistání vrtulníku v ulici
Tovární, kde došlo k zásahu elektrickým proudem pracovníků, kteří prováděli údržbu elektrické trafostanice.
Zaměstnanci společnosti ČEZ prováděli údržbu trafostanice, při které došlo k úrazu dvou zaměstnanců.
Jeden byl transportován vrtulníkem do nemocnice.
Podle vyjádření lékařů byli oba mimo ohrožení života.

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
Při noční hlídkové službě strážníci nalezli
dvě tzv. horská kola. Jízdní kola byla opřena
o zídku kotelny v ulici K. Světlé, nebyla zabezpečena zámkem a nebyla ani nijak poškozena, že by je někdo vyhodil. V nočních hodinách
se ani nikdo kolem nepohyboval. Strážníci se dotázali
u Policie ČR, zda někdo nenahlásil ztrátu kola či vykradení sklepa, vše s negativním výsledkem. Jízdní kola
byla předána na městský úřad jako nález bez majitele.

Muž z Dubí oznámil, že poblíž svého domu cítí kouř,
jakoby někde něco hořelo. Strážníci projeli blízké okolí
oznamovatele a zjistili, že u jednoho z domů hoří komín. Jeden ze strážníků je zároveň hasičem. Společně
s majitelem domu se hlídce podařilo komín uhasit pískem. Majitel domu dostal od strážníka hasiče instrukce, jak má dále pokračovat, aby nedošlo k jeho opětovnému zahoření, jež může způsobit velké škody na
domě, které nevznikly jen díky všímavému sousedovi.

Ostraha Penny marketu oznámila, že v prodejně
muž odcizil nějaké zboží, a když ho chtěla u pokladny
zastavit, tak se jí vysmekl a z prodejny utekl. Ostraha
prodejny poskytla podrobný popis muže, který utekl.
Jelikož je v Pozorce velice hustá síť kamerového systému, nebyl pro operátora problém zjistit pohyb tohoto muže a strážníky navádět na místo, kde se právě
nacházel. Když muž spatřil přijíždějící hlídku městské
policie, tak odcizené zboží zahodil a dal se na útěk.
Strážníci muže dohnali, a protože u sebe neměl žádný
doklad totožnosti, předvedli ho na služebnu ke zjištění totožnosti. Jelikož se jednalo o zboží malé hodnoty,
byla mu udělena pokuta v příkazním řízení na místě
a odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

O víkendu v brzkých ranních hodinách oznámil
muž, že po Bystřici někdo chodí od domu k domu
a zřejmě si typuje špatně zabezpečený dům, aby ho
mohl vykrást. Oznamovatel tak usoudil podle stop na
chodníku. Hlídka městské policie podle stop ve sněhu
zjistila, že se jedná o muže, který po Bystřici roznášel
letáky.
Pro případ, že byste byli osloveni nabídkou podomního prodejce energií, nereflektujte na takovou
nabídku do provedení lustrace prodejce prostřednictvím Městské policie Dubí, kterou v takovém případě neprodleně kontaktujte buď na telefoním čísle
417 571 200 nebo na tísňové lince č. 156.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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BILANCE ROKU 2018
Jeden ze středečních podvečerů měsíce února je v našem
městě již tradičně věnován hodnocení roku předešlého, v letošním roce takovému hodnocení
byl zadán 6. únor. Průvodní slovo
patřilo panu starostovi, který nejprve všechny přítomné pozdravil a přivítal ve společenském
sále Tereziných lázní, zvláště pak
přivítal hosty z našich partnerských měst ze sousedního Saska:
Svazek obcí Bannewitz zastupoval pan Heiko Wersig, jehož do
našeho města doprovodila paní
Kerstin Ryssel, ze sousedního
Altenbergu byl přítomen pan
Reiner Fischer, vedoucí kanceláře starosty města Altenbergu a z německého Zinnwaldu pozvání
přijal pan Wolfgang Mende.
Pak již dostala slovo slečna Veronika Machovcová, která za klavírního doprovodu pana profesora Jana
Valty přednesla píseň s názvem „Tam pod horami“, která je hymnou našeho města.
Poté následovala oficiální část slavnostního večera, kdy představitelé města všechny přítomné seznámili s připravenými zprávami o činnosti jednotlivých odborů Městského úřadu Dubí, Městského kulturního zařízení, o výslednosti práce Městské policie Dubí informace předal její velitel, pan Tomáš Pykal.
Po skončení této oficiální části následovala slavnostnější část celého večera, kdy pan starosta společně s panem místostarostou a panem tajemníkem předali poděkování vybraným občanům našeho města, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům našich škol, a to za práci, kterou ve svém
profesním životě pro naše město vykonali či stále ještě vykonávají, poděkování směřovalo rovněž
našim sportovcům za výbornou reprezentaci, ale především za práci, které se ve svém volném čase
věnují ve svých sportovních oddílech, a to zejména práci s dětmi a mládeží, stejné poděkování se dostalo rovněž zástupci Jednotky sboru dobrovolných hasičů Dubí. V neposlední řadě byli rovněž oceněni žáci našich základních škol a základní umělecké školy, a to za jejich výborný prospěch
a reprezentaci nejen jejich školy, ale zároveň i celého města.
Zvláštního poděkování se dostalo strážníkům Městské policie v Dubí, panu Petru Mikotovi a panu Tomáši Hejnému, kteří se svým včasným a vysoce
profesionálním zásahem velmi významně podíleli na záchraně lidského života, zvláštní poděkování se rovněž dostalo panu Jaroslavu Radošovi, a to za
rozvoj podnikatelské činnosti v našem městě. Všem oceněným představitelé města předali své osobní poděkování s malým dárkem. Příjemným obohacením celého večera byly hudební vstupy, které si pro tuto příležitost pod vedením svých pedagogů připravili žáci Základní umělecké školy v Dubí,
za což jim rovněž patří naše poděkování.
Anna Gürtlerová

Zvláštní poděkování
Pan Petr Mikota, pan Tomáš Hejný, strážníci Městské policie Dubí, kteří během své hlídkové služby dne 21. října
loňského roku ve 14:45 hodin přijali oznámení od záchranné služby o zástavě oběhového systému u ženy v Seniorcentru Pohoda v ulici Ruská. Hlídka strážníků na místě zjistila, že ve 2. patře leží žena bez známek života. Při poskytování první pomoci zjistili, že její srdce nepumpuje krev. Defibrilátor stav vyhodnotil, že srdce je zcela zastavené
a výboj nedoporučil. Strážníci zahájili nepřímou masáž srdce, při které se jim podařilo znovu uvést srdce do běžné
činnosti. Když na místo přijela přivolaná záchranná služba, tak žena již byla zcela při vědomí a komunikovala.
Pan Jaroslav Radoš v roce 1992 založil firmu zaměřenou na nákup a prodej výsekových mas a výrobu vlastních
masných výrobku a polotovarů. Svou firmu dále rozšiřoval a v současné době zaměstnává více než 100 zaměstnanců. V našem městě pan Radoš podniká více než 25 let a v loňském roce, kdy mu nebyla prodloužena nájemní smlouva v soukromém objektu, vybudoval zcela novou moderní prodejnu, nabídku rozšířil o výrobky teplé i studené
kuchyně a bohatou nabídku sýrů, doplňkem sortimentu je též vinotéka. Nabídka jeho firmy se těší velkému zájmu
zákazníků nejen z řad občanů města Dubí, za což mu patří naše poděkování.

Občané
Paní Mgr. Jarmila Hofmannová po absolvování učitelského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru
český jazyk a literatura - dějepis v roce 1964 nastoupila na umístěnku na tehdejší Základní devítiletou školu v Dubí,
kde začala vyučovat své aprobační předměty a s touto školou spojila celý svůj profesní život až do svého odchodu do
důchodu. Od roku 1964 žije trvale v našem městě. Vedle své pedagogické profese se rovněž zapojila do řady volnočasových aktivit žáků dubské školy, a to zejména v oblasti aktivit tělovýchovných. Pod jejím vedením si nejedna generace
žáků dubské školy dobře osvojila praktickou znalost našeho mateřského jazyka a velikou pozornost vždy věnovala jejich
přípravě na přijímací zkoušky na střední školy, stejně tak jim dobře představila dějiny naší národní literatury a historie
vůbec, za což paní Mgr. Hofmannové, která v loňském roce oslavila významné životní jubileum, patří naše poděkování.
Paní Helena Müllerová je celý svůj život spjata s městem Dubí, od svých 16 let pracuje v dnešní akciové společnosti
Český porcelán. V roce 1967 nastoupila na pozici dělnice, postupně však prošla téměř všemi odděleními, v roce 1981
se stala vedoucí personálního oddělení, po vzniku akciové společnosti Český porcelán v roce 1991 byla jmenována
personální ředitelkou celé společnosti a v této pracovní pozici působí dodnes. Nejednou se jako členka naší delegace
zúčastnila mezinárodních porcelánových veletrhů, kde se vždy aktivně spolupodílela nejen na propagaci společnosti,
ale i města Dubí, za což jí patří naše poděkování.
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Volnočasové aktivity
Paní Mgr. Ludmila Šedivá se již dlouhou řadu let velice obětavě věnuje práci s dětmi v Pionýrské skupině v Dubí 2, pro něž organizačně připravuje
a sama se aktivně zúčastňuje řady akcí nejen v průběhu školního roku, ale rovněž v době školních prázdnin, za což paní Mgr. Šedivé, která v loňském roce
oslavila významné životní jubilem, patří naše poděkování.

Mateřské a základní školy
Ocenění za zásluhy v oblasti pedagogiky
Paní Kateřina Kazdová pracuje jako učitelka v Mateřské škole Cibuláček. Její práci vždy charakterizuje svědomitost a dosahování kvalitních pracovních
výsledků v práci s dětmi předškolního věku, svou mateřskou školu rovněž reprezentuje aplikováním rozmanitých vzdělávacích aktivit a aktivní účastí se
spolupodílí na organizaci výletů s dětmi, za což jí patří naše poděkování.
Paní Mgr. Jana Klímová pracuje jako učitelka v Základní škole Dubí 1 a poděkování jí patří za velmi trpělivou a svědomitou, ale zejména náročnou práci
se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Paní Jana Baráková již dlouhá léta působí v pracovní pozici školnice v Mateřské škole Mstišov. Ke své práci ve vztahu k bezproblémovému chodu školy
přistupuje velmi svědomitě a obětavě, za což jí patří naše poděkování.
Paní Lenka Bendová působí na pracovní pozici vedoucí kuchařky ve školní jídelně při Základní škole v Dubí 2. Ke své práci vždy přistupuje velmi
profesionálně a zodpovědně, což velmi oceňují všichni strávníci této jídelny, stejně tak její ochotu a svědomitý přístup k její profesi, za což jí patří naše
poděkování.

Základní umělecká škola
Pan Michal Martinec, dipl. um. působí od roku 1998 v Základní umělecké škole Dubí, zároveň je členem sekce bicích nástrojů Severočeské filharmonie Teplice a autorem mnoha skladeb pro sólové nástroje či pro skupiny bicích nástrojů. V Základní umělecké škole Dubí vyučuje hru na bicí nástroje
a za více než dvacet let vychoval řadu bubeníků, z nichž mnohé připravil nejen na studium na konzervatoři, ale stejně tak na jejich umělecké působení
v orchestrech či hudebních skupinách, za což mu patří naše poděkování.

Žáci základních škol
Ocenění za vzornou reprezentaci školy
Lucie Hofmannová je žákyní 8. třídy Základní školy Dubí 1 a poděkování jí patří za skvělou reprezentaci školy a výborné školní výsledky.
Adéla Čápová je žákyní 7. třídy Základní školy Dubí 1 a poděkování jí patří za skvělou sportovní reprezentaci školy a výborné školní výsledky.
Alberto Monti je žákem 9. třídy Základní školy Dubí 2 a poděkování mu patří za aktivní zapojování se do školních i mimoškolních akcí a reprezentaci
školy ve sportovních soutěžích. V letošním školním roce získal zvláštní ocenění v celostátní soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“.
Jiří Drahoš je žákem 9. třídy Základní školy Dubí 2 a poděkování mu patří za jeho ochotu pomáhat při všech školních projektech, nikdy neváhá pomoci
ani při práci na zahradě, a to jak panu školníkovi, tak i učitelům. Pokud je potřeba, přijde pomoci i po vyučování.

Žáci Základní umělecké školy Dubí
Ocenění za vzornou reprezentaci školy
Pavlína Hanauerová se věnuje hře na všechny typy zobcových fléten, hře na klavír a rovněž zpěvu.
Veronika Vacková rovněž hraje na všechny typy zobcových fléten a v posledních letech se věnuje i hře na saxofon.
Obě žákyně získaly za sedm let studia mnoho diplomů ze soutěží, hrály na nesčetném množství koncertů, často se účastnily hry v souborech. Rozhodně
patří mezi nejfrekventovanější reprezentantky nejen školy, ale i města Dubí, za což jim patří naše poděkování.

Ocenění za zásluhy v oblasti sportu
Pan Aleš Kusý je členem sportovního oddílu 1. FC a naše poděkování mu patří za velmi výraznou aktivitu v oblasti práce s dětmi fotbalového klubu 1. FC.
Paní Andrea Bratschaedlová působí na pozici sekretářky sportovního oddílu SK Dubí, má na starosti veškerou administrativní činnost spojenou se
školením trenérů, administraci soupisek a přihlášek jednotlivých dětských kategorií, zároveň vykonává funkci povinného zdravotního dohledu nad
sportovci při domácích turnajích. Ochotně pomáhá trenérům při turnajích a trénincích, za což jí patří naše poděkování.
Pan Ing. Petr Knapp je členem TJ TENIS KLUB DUBÍ, kde dlouhá léta působil jako vzorný správce objektu, již však ukončil činnost a za jeho vzornou dlouholetou práci v klubu mu patří naše poděkování.
Pan Jan Worth je členem oddílu stolního tenisu a dlouholetým členem fotbalového oddílu SK Dubí, kde po aktivním hraní byl i nedílnou součástí týmu
veteránů z našeho města, bezesporu patří k ikonám dubského sportu. Nyní je však především plně zapojen do dění kolem oddílu stolního tenisu. Nejenže
stál u obnovení činnosti tohoto oddílu, ale od počátků je nepostradatelným, ale především velice obětavým činovníkem. Zasloužil se o zprovoznění
a neustálé zvelebovaní herny, která nyní odpovídá vcelku přísným parametrům, patří i k nejlepším hráčům. Pan Worth v letošním roce oslavil své životní
jubileum a za jeho práci ve sportovních oddílech mu patří naše poděkování.
Matěj Šimůnek je žákem Základní školy Dubí 2 a zároveň členem sportovního oddílu LEONIDAS GYM MUAY THAI. V roce 2018 byl účastníkem Mistrovství světa v thajském Bangkoku, kde skončil na 5. místě a v sekundární soutěži starého stylu Muay Boran, získal titul mistra světa. Zároveň je vicemistr
Běloruska a na evropském šampionátu v turecké Antalyi získal bronz a ze sekundární soutěže wairu pak také bronz. Za jeho vynikající sportovní výsledky,
a tím i za reprezentaci města mu patří naše poděkování
Tomáš Karel Barták je žákem Základní školy Dubí 2 a zároveň je členem sportovního oddílu LEONIDAS GYM MUAY THAI. Byl rovněž účastníkem MS, kde
skončil na pěkném 17. místě, dále reprezentoval Českou republiku na německém galavečeru ČR vs. Německo, kde porazil velice zkušeného německého
šampiona, a na evropském šampionátu v turecké Antalyi získal bronz. Za jeho vynikající sportovní výsledky, a tím i za reprezentaci města mu patří naše
poděkování.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dubí
Pan Ladislav Kšanda dlouhá léta velice obětavě pracuje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Dubí, za což mu patří naše poděkování.
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ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ DUBÍ

Základní škola Dubí 2
Vás srdečně zve na

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
pro školní rok 2019/2020, který proběhne v budově 1. stupně, ul. Dlouhá 167.
V pátek 5. dubna 2019 od 14 do 18 hodin
a v sobotu 6. dubna 2019 od 9 do 12 hodin.
S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů, vyplněný zápisový list
(pokud ho nemáte, obdržíte ho u zápisu).
V případě nemoci si domluvte náhradní termín na tel. čísle 417 57 11 77
nebo na emailu: reditelka@zsdubi2.cz.

MKZ ZVE...

INFORMACE PRO RODIČE
Město Dubí - MKZ
Vás zve

na odpolední setkání

s Naďou Urbánkovou
dne 3. dubna 2019 od 14:30 hodin
v Lidovém domě, Sadová ulice, Dubí 3
vstup volný

POZVÁNKY
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V měsíci dubnu 2019 připravuje Město Dubí
slavnostní obřad

„Přivítání nových občánků města
Dubí do života“.
Pokud máte zájem zúčastnit se s Vaším miminkem
slavnostního obřadu,
přihlaste se na matrice Městského úřadu Dubí.
Kontakt: tel. 417 554 611, 417 571 041,
email: orgonova@mesto-dubi.cz

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ
V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
Mateřská škola

Termíny

MŠ Dubánek

22. 07. - 16. 08. 2019

MŠ Cibuláček

01. 07. - 26. 07. 2019

MŠ U Křemílka

22. 07. - 23. 08. 2019

MŠ Mstišov

08. 07. - 16. 08. 2019

Z MŠ MSTIŠOV
Skřítci
Protože si velmi vážíme přátelství, které sdílíme s rodiči našich dětí, připravili jsme pro ně další společně
strávené odpoledne. Během něj si děti s pomocí rodičů vyrobily zimní skřítky, které si potom odnesly domů
a musíme zkonstatovat, že se jim práce opravdu povedla. Odpoledne proběhlo v příjemné atmosféře
a my jsme moc rádi, že zájem rodičů byl opravdu velký. Těšíme se zase brzy na shledanou.

Sférické kino v MŠ Dubánek
Tentokrát naše poděkování směřuje do MŠ Dubánek, která nás oslovila s nabídkou společné návštěvy
Sférického kina. Samozřejmě jsme rádi přijali a vypravili se do MŠ Dubánek na smluvenou návštěvu, kde
nás paní učitelky nejprve pohostily čajem a bílou kávou. Naše děti potom, příjemně uloženy na podložkách, zhlédly pohádku, ve které hlavním tématem byla zvířátka. Netypické prostředí i způsob promítání
se dětem velmi líbilo a zážitky si sdělovaly ještě dlouho po návratu do naší školky.

Maškarní rej
V minulém týdnu proběhl v naší školce tradiční rej masek. Ve školce se ráno místo dětí objevili piráti, kovbojové, princezny, berušky, kostlivci, superhrdinové a čarodějnice, chybět nemohl ale ani kašpárek, víla,
indián, upír, nebo mimozemšťan. Společně si všichni zatancovali, zasoutěžili a těsně před polednem byla
vyhlášena tombola, ze které si každá maska odnesla pěkný dárek. Za uspořádání tomboly bychom chtěli
poděkovat rodičům našich dětí.
Kolektiv MŠ

Z MŠ CIBULÁČEK
Planetárium Teplice
V únoru jsme se s dětmi vydali na výlet do Teplic, abychom navštívili teplické planetárium.
Děti zde čekal program, který jim pomohl zábavnou formou získat základní představy
o vesmíru a objektech, které můžeme sledovat na noční obloze. Součástí programu byla
i série tří filmových pohádek, ve kterých jsme se setkali se zvídavým skřítkem Rákosníčkem a v jeho příbězích jsme se s ním vydali až na oblohu a dozvěděli se, jak si Rákosníček
nepomohl k nebeské koruně, jak udělala na nebi kluziště a stále se divil, proč mu lidé
říkají Mléčná dráha a o nebeském draku, ze kterého udělala kolotoč. Děti sledovaly celou přednášku s velkým zaujetím a ze všeho nejvíce si užily pohádkové příběhy skřítka
Rákosníčka.
Bc. Urbanová Denisa, MŠ Cibuláček

Zimní sportovní hry
Čtvrtek 31. ledna patřil v naší mateřské škole všem sportovcům a sportovkyním, kteří se účastnili zimních soutěží. Tento den byl vyvrcholením celého týdne,
během kterého se děti seznámily se zimními sporty, jejich pravidly i s nejznámějšími českými sportovci. Soutěže se konaly na kluzišti na „Rudolfce“. Děti si
vyzkoušely své dovednosti v hokeji, slalomu s hokejkami i v hodu na „sněhovou věž“. Pro naše malé sportovce bylo připraveno posilnění v podobě ovoce a dalšího mlsání. Za velký sportovní zápal a fair play hru pak všechny děti obdržely vzpomínkové medaile i malou sladkou odměnu. Chtěli bychom moc poděkovat
SK Dubí, především panu Romanu Hruškovi, který nám umožnil zorganizovat celou akci a poskytl nám zázemí pro odpočinek a občerstvení.
Bc. Denisa Urbanová, MŠ Cibuláček
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KURZ PRVNÍ POMOCI
Již druhým rokem probíhal na naší škole kurz první pomoci, který byl určen pro všechny pracovníky školy. Profesionální tým složený ze záchranářů EducAid z Ústí nad Labem si pro nás připravil dva netradiční
a velmi přínosné kurzy.
Minulý rok jsme se stali hlavně posluchači, kdy nás vybraní lektoři seznámili s teoretickou částí první
pomoci. Dozvěděli jsme se, jak máme adekvátně poskytnout první pomoc a jak tyto dovednosti dál
předat zábavnou formou našim žákům.
Tento rok jsme si vyzkoušeli první pomoc opravdu reálně. Formou modelových situací – autonehoda,
pád ze schodů, infarkt, epileptický záchvat aj. jsme se dostali do rolí zachránců a ve skupinách jsme co
nejrychleji museli dotyčnému figurantovi pomoci. Vždy každé skupině pomáhal určený lektor, který
v závěru poskytl zpětnou vazbu k řešení dané situace. Děkujeme týmu EduAid za velmi profesionální
vedení kurzu.
Za ZŠ Dubí 1 Mgr. Adéla Hufová

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Dne 7. února proběhlo na Základní škole Dubí 1 již
tradiční školní kolo recitační soutěže. Letos se zúčastnilo téměř 50 soutěžících. Žáci byli rozděleni do pěti
kategorií podle věku, nejvyšší účast byla v kategoriích
nižších ročníků. Porota byla složena z vyučujících českého jazyka a zástupců školního parlamentu. Všichni
soutěžící podali krásné výkony, v každé kategorii byly
rozdány diplomy pro první tři místa, první dva postupují zároveň do městského kola. Budeme držet palce.
Mgr. Markéta Vágnerová, ZŠ Dubí 1

PRVŇÁČCI V MATEŘINCE
V úterý 29. ledna naši prvňáčci ze ZŠ Dubí 2 navštívili MŠ Cibuláček. Dětem ze školky zahráli pohádku
Paleček a jeho kamarádi a vystoupení Veselá škola, kdy se někteří žáci proměnili v pány učitele a paní
učitelky a své spolužáky trošinku přezkoušeli. Dětičky z mateřinky zase na oplátku zahrály prvňáčkům
pohádku O jedličce. Všichni pozorně poslouchali, nezapomněli svoji roli, objevili jsme i herecké talenty
a hlavně nechyběla legrace. Prvňáčci se do školky moc těšili, protože mnozí Cibuláček navštěvovali
a mají mnoho hezkých vzpomínek a také kamarády ve školce. Paní učitelka Katka Kazdová pak dovolila
dětem za odměnu společně si pohrát. Brzy také navštívíme MŠ Křemílek a snad se podaří i MŠ Dubánek.
Předškoláčci nám návštěvu oplatí a přijdou se s paní učitelkou podívat na ukázkové vyučovací hodiny
na Den otevřených dveří 3. dubna Jste všichni srdečně zváni.
Těšíme se, že se jim u nás bude líbit a přijdou také k zápisu do 1. třídy, který se bude konat ve dnech
5. a 6. dubna.
Mgr. Petra Kolouchová

BESEDA O RECYKLACI

PROJEKTOVÝ DEN ZIMNÍ SPORTY
V pondělí 28. ledna proběhl na 2. stupni projektový den Zimní sporty. Žáci měli od začátku kalendářního roku možnost se přihlásit na výjezd na hory na sjezdové lyže, běžky nebo sáňkování. Ti, co nabídky
využili, určitě nelitovali a užili si aktivní pohyb na sjezdovkách pod Bouřňákem. Škoda jen, že lyžařů bylo
velice málo a výjezd zachránili žáci „sáňkaři“ ze 6. třídy. Ostatní děti, které zůstaly ve škole, zhlédly film
se sportovní tématikou a vyhledávaly informace o zimních sportech na internetu. V druhé části dne část
žáků využila ledové plochy na Rudolfce k bruslení a ostatní si užili pohybu ve sněhu na školním hřišti.
Michaela Knotková, ZŠ Dubí 2

V úterý 5. února se pro všechny žáky naší školy
konala beseda společnosti EKO-KOM s názvem
„Tonda Obal na cestách“. Jednalo se o bezplatný interaktivní ekologický program, který žáky
seznámil s tříděním a recyklací odpadu. Žáci se
během besedy mohli zeptat lektora na nejasnosti
ohledně recyklace, vyzkoušeli si, jak správně třídit odpad, zahráli si tematické hry a zhlédli videa
o tom, co se děje s odpady poté, co je vyhodíme
do popelnice. Beseda byla skvělým doplňkem do
hodin přírodopisu, ve kterém se vyučuje ochrana životního prostředí. Beseda se koná každé tři
roky a my už nyní víme, že se s dětmi opět rádi
zúčastníme.
Bc. Leona Kosová. ZŠ Dubí 2

10

DOBRÝ ANDĚL

VALENTÝNSKÝ KONCERT V ZUŠ

Mezi obyvateli Dubí najdeme přes 50 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných
finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak
mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - například častou dopravu do nemocnice,
doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin, z Dubí pochází 2 z nich. Dárců, Dobrých andělů,
u vás najdeme přes 50. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den
vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr
Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře,
protože je její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů. Navíc získává
každý dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí
konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí o
pomoc a celkem odesílá příspěvky více než 3 400 rodin.

Krásnou atmosféru vytvořili účinkující na koncertě 13. února v sále ZUŠ
Dubí. Velmi pestrý program, zahrnující vystoupení těch nejmenších až po
prezentaci starších žáků školy, uzavřel přednes dvou populárních písní
v podání minibandu „Noobs“ za účasti učitelek paní Lenky Foltýnové
a Terezy Cromwell.
K příjemné pohodě přispělo i naše výborné publikum, známé svou vyspělostí. Další koncert pro veřejnost se bude konat v sále ZUŠ 13. března
od 17:30 hodin a bude inspirován svátkem sv. Patrika.
ZUŠ Dubí se ráda pochlubí úspěchem žákyně Pavlíny Hanauerové, která
po úspěšně vykonaných talentových zkouškách byla přijata ke studiu hry
na barokní flétnu na Konzervatoři v Teplicích. Gratulace patří i její paní
učitelce Haně Bujnovské.
Dne 22. března od 13:00 hodin proběhne v prostorách ZUŠ XXIV. ročník
Dubské kulturní olympiády pro žáky dubských škol. Vyhodnocení a exhibice vybraných soutěžících se uskuteční ve čtvrtek 28. března v sále naší
školy. Účastníkům budeme držet palce!
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
Co nabízíme

Nevím
m, s kým se domlu
uvit
na splátkovém kalendáři

Nemám na splácení půjčky
Nerozumím dopisu
u od exekuto
ora

Bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství osobám žijícím na území
města Dubí, které se ocitly ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti či exekuci. V rámci dluhového poradenství se klient bude učit finanční samostatnosti, soběstačnosti při jednání s úřady, komunikaci s institucemi, orientaci na pracovním
trhu apod. Součástí služby je také bezplatné právní poradenství.

Pro koho tu jsme / Komu je služba určena
Služba je určena občanům města Dubí, kteří v důsledku své stávající životní situace
nemohou řádně platit své dluhy.

Čeho chceme dosáhnout
Cílem služby je poskytnout pomoc občanům města Dubí. Objektivně vyhodnotit jejich
celkovou finanční situaci, do které se dostali kvůli dluhům, a učinit správná rozhodnutí při
jejich řešení.

Kontakty
Kancelář služby:

Střední 169/32, Dubí III – Pozorka
Pondělí 8:00 – 12:00

Krušnohorská 41, Dubí I
Středa 13:00 – 17:00

Poradenský pracovník: Mgr. Barbora Vernerová, DiS.
tel.: +420 727 930 996
mail: vernerova@oskvetina.cz

Přišel mi vysoký
nedoplatek za plyn
Dluhové
poradenství

Odborný garant:

Mgr. Barbora Bočková
tel.: +420 721 568 898
mail: info@oskvetina.cz

www.oskvetina.cz

Financování služby
Dluhové poradenství je poskytováno bezplatně na základě zakázky Města Dubí v rámci finanční podpory projektu „Šance
pro každého“ číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003561 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je nastartovat osobní rozvoj jednotlivců i snížení socioekonomických rozdílů mezi obyvateli Pozorky a
ostatními částmi města.
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DUBÍ NEZNÁMÉ XIII – SKLADATEL GUSTAV BRECHER
Gustav Brecher se narodil 5. února 1879 v Dubí do bohaté židovské rodiny
doktora Aloise Brechera, který založil v Dubí vodoléčebný ústav. Po prodeji
lázní knížeti Edmundovi Clary-Aldringenovi v roce 1889 se rodina odstěhovala do Lipska. Jeho otec tam až do roku 1900 provozoval lázně Johanna.
Jeho matka Johanna byla dcerou rabína Isaaca Bernayse. Gustav v Lipsku
navštěvoval Nikolai-Gymnasium, kde ho učil skladatel Salomon Jadassohn.
Už v mládí Brecher skládal. V jeho úsilí ho podpořil i Richard Strauss, který
v Lipsku roku 1896 vystoupil s Brecherovou symfonickou básní
Rosmersholm. O rok později začal Brecher studovat skladbu, klavír a dirigování na tamní konzervatoři a téhož roku debutoval jako dirigent. Při studiu byl korepetitorem městského divadla v Lipsku. Po studiu vystřídal řadu
působišť. Nejprve pracoval v Brombergu (dnes Bydgoszcz v Polsku), později u Gustava Mahlera ve vídeňské dvorní opeře jako korepetitor a výpomocný kapelník. Jako operní kapelník vystřídal několik míst - Olomouc,
Hamburk, Kolín nad Rýnem a Frankfurt nad Mohanem. Poté vyučoval na
Sternově univerzitě v Berlíně. V Berlíně se také roku 1920 oženil s Gertrudou
Deutsch, která byla rovněž židovského původu. V sezóně 1922/1923 podnikl
jako hostující dirigent koncertní turné po Evropě a navštívil Hamburk, Vídeň,
Řím, Amsterdam, Prahu a Moskvu. Od roku 1923 pracoval jako generální
hudební ředitel a ředitel opery v Lipsku. Za jeho působení se lipská opera
stala jedním z předních německých jevišť. Kvůli svému židovskému původu dostal roku 1933 výpověď. Krátce vedl rozhlasový orchestr v Leningradu
a v únoru 1934 se vrátil do Berlína. Později působil také v Německém divadle
v Praze, dnešní Státní opeře. Manželé se přestěhovali do Československa, ale
po postoupení pohraničí Německu a pozdějším vzniku Protektorátu Čechy
a Morava se dostali do bezvýchodné situace, a proto se rozhodli v dubnu
1939 emigrovat do Portugalska. Jelikož autoritářská vláda Portugalska zpřísnila podmínky, emigrovali do Belgie. Tam žili, jako tzv. uvízlí emigranti, spolu
s dcerou Lili v hotelu Demouliére v přímořském letovisku Ostende. Bohužel
i zde je dostihl postup německé armády, a proto oba manželé v květnu 1940
spáchali sebevraždu. Za svůj život Gustav Brecher přeložil také řadu oper
z francouzštiny a italštiny, například opery Charlese Gounoda, Georges
Bizeta a Guiseppe Verdiho. Dnes Gustava Brechera připomíná mimo jiné
kámen zmizelých před hamburskou operou. Bohužel ve svém rodném městě
dosud žádnou připomínku nemá.
Ing. Jiří Kašpar
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ÚSPĚCHY KLUBU LEONIDAS GYM
Ve dnech 26. – 27. ledna se konal mezinárodní turnaj v muaythai Maximus Cup pořádaný
C.M.T.A a mezinarodní organizací IFMA v pražské TJ Spoje. Náš klub Leonidas Gym Muay Thai
Dubí registroval do boje rekordní počet zápasníků: 19 dětí a jednoho dospělého. Bohužel
před začátkem turnaje 3 děti onemocněly a pro jednoho se nenašli v jeho váhové a věkové
kategorii žádní soupeři. Do boje tedy nastoupilo 15 dětí a 1 dospělý, kteří v pyramidách usilovali o titul mezinárodního mistra České republiky. Na Maximu jsme získali 2x bronzovou
medaili, a to Daniel Šmrha (15 let), jehož ve čtvrtfinále vyřadil izraelský reprezentant, který má
na svém kontě více jak 100 zápasů v muaythai. Lukáš Klaška (15 let), získal druhý náš bronz.
Lukáš přímo neprohrál, z osmifinále se probojoval, když porazil maďarského reprezentanta,
ale z druhé strany pyramidy v této váze byl i náš Branislav Tomáš, který také zápasil proti
maďarskému reprezentantu a také postoupil. Ve čtvrtfinále by se pak museli utkat chlapci
od nás z klubu, a tak si losovali o postup, kdo se utká s izraelským bojovníkem o zlato. Dále
jsme vybojovali 6x stříbrné medaile, a to Jirka Novák, Martin Šístek, Branislav Tomáš, Tobiaš
Studnička a poslední byl Kuba Vinduška. Poslední stříbro byl náš dospělý zápasník Filip Gorol, který byl ještě před měsícem junior. Jednalo se tedy
o jeho první zápas za muže. V boji o zlato ho vyřadil maďarský reprezentant, který se může chlubit mnoha tituly na mezinárodní scéně. První a druhé
kolo bylo pod vedením Maďara, ale ve třetím se Filip kousnul a snažil se nepříznivý stav zápasu zvrátit KO, což se bohužel nepovedlo. Maďar inkasoval
spoustu tvrdých úderů na hlavu a byl také rád, když slyšel závěrečný gong. Naši nejmenší bojovníci si dovezli zlaté medaile a to Petr Vobořil (8 let), Milan
Gašparec (10 let) a Matěj Šimůnek (11 let). Svěřencům dubského Leonidas gymu se podařilo získat i sedm cenných titulů. Jako první přivezl do Dubí
titul Mezinárodního mistra České republiky v Muay Thai asociace C.M.T.A. Daniel Homič (15 let), který s přehledem obhájil titul z roku 2017 a to by nebyl
ani Dan, kdyby si na své konto nepřipsal další KO v jeho kariéře. Již 10x z jeho 16 zápasů ukončil boj před limitem. Druhý titul Mezinárodního mistra České republiky získal Richard Soukup (11let). Třetím byl Matěj Šimůnek (11 let) a čtvrtým Lukáš Černý 12 let. Dva tituly ve dvou váhových kategoriích získala naše první bojovnice Klára Baladová (12 let). Ta vyhrála 14-15 let -63,5kg a pak 12-13 let +63,5kg. Posledním šampionem byl Tomáš Barták (14 let),
na kterého čekal zlatý hattrick. Potřetí za sebou vyhrál Maximus. Postup měl opravdu těžký. Jeho soupeř byl reprezentant z Polska trojnásobný mistr
světa IFMA a Evropy s více jak 100 zápasy na svém kontě. Zápas byl velice vyrovnaný, Tomáš dominoval hlavně v klinči kde měl větší sílu. Vyhrál 2:1 na
body. Ve finále se pak utkal s maďarským reprezentantem, který měl v klinči zase větší silu než Tom, tak jsme se zaměřili na boj na dálku, hlavně na kopy
na stehna Low kick, ve kterých Tomáš vice než dominoval. Po prvním kole pak vyhrává Tomáš Barták KO. Klub svým svěřencům k těmto úspěchům
gratuluje a děkuje za reprezentaci. Poděkování za tuto akci patří i prezidentu asociace C.M.T.A. Petru Ottichovi . Dále musím poděkovat celé výpravě,
rodičům i přátelům. Leonidas gymu za pomoc v šatnách a u ringu, jelikož se bojovalo ve 2 rinzích a zápasy byly těsně za sebou. Dále bych ještě zmínil
Obec Proboštov, Město Osek a Město Dubí a Ústecký kraj, které také chlapce a náš klub společně s dalšími sponzory podporují.
Ladislav Horejš

DUBSKÝ KLUB LEONIDAS GYM ÚSPĚŠNÝ
Dne 2. února se konalo Mistrovství ČR Muaythai pořádaný C.M.T.A v Novém
Městě na Moravě. Mezi šestnácti provazy byl prvním bojovníkem Lukáš Černý
(12 let), ten se celá tři kola vysiloval v dlouhých klinčích, ve kterých měl nad soupeřem převahu jak v technice, tak v počtu zasažených kolen a zápas tím vyhrál
3:0 na body. Další bojovník byl Filip Gorol (18 let), který v těžkém zápase vyhrál
3:0 na body. Posledním zápasem byl pak Lukáš Klaška (15 let), ten neměl ve své
váze soupeře, tak jsme kývli na zápas o 2 váhové kategorie těžším soupeřem.
První kolo Lukáš hodně klinčoval, což vyhovovalo soupeři. Po prohraném prvním kole Lukáš poslechl a bojoval na dálku, kde byl lepší. Třetí kolo rozhodne,
kdo bude výhercem. Soupeř na začátku třetího kola chytil Lukáše do klinče, ale
jemu se podařilo přebrat a stáhnout soupeři hlavu, kde mu zasadil tvrdé koleno,
otřesený soupeř pak povolil a inkasoval sérii kolen na hlavu zakončené loktem
a soupeř byl počítán. Otřesen byl natolik, že již v boji nechtěl pokračovat a Lukáš vyhrává ve 3. kole KO. Poděkování za tuto akci patří i prezidentu asociace
C.M.T.A. Petru Ottichovi, Obci Proboštov, Městům Osek a Dubí, také Ústeckému
kraji, které s dalšími sponzory chlapce a náš klub podporují.
Ladislav Horejš

BOJOVNÍCI MUAYTHAI SE UTKALI NA
BALKÁNĚ
BALKÁNĚ
Dne 15. února vyslala Česká
Muaythai Asociace, z.s. („C.M.T.A.“)
výpravu českých thajboxerů do
slovinského města Črnomelji. Lukáš Klaška se ani nezahřál a v druhé kombinaci dal soupeři z Černé
Hory koleno na hlavu, které ho
poslalo na podlahu ringu, ze které se již nezvedl. Martin Petráš byl
doslova rokycanský hřebec, jeho
soupeř nedorazil, tak když Martin
absolvoval 900 km cestu, souhlasili jsme se zápasem o 6 kg výše. Martin se
ovšem nezalekl a přesně podle rad trenéra zasypával soupeře ze srbského Ronin gymu údery a jednoznačně vyhrál všechna kola. Klára Baladová byla další,
které nepřijela soupeřka, tak jsme zkusili zápas alespoň na zkušenou se sice
lehčí, ale starší mistryní Evropy a bylo vidět, že slovinská soupeřka má více
zkušeností, přehledu a zápas byl pod její kontrolou. Matěj Šimůnek a Lukáš
Černý měli oba slovinské soupeře a i když bych viděl výsledek jinak, vítězně
zvedli ruku domácím Slovincům. Filipa Gorola pak čekala slovinská hvězda
a špičkový zkušený bojovník Sašo Vorkapič, první kolo bylo pod vedením
Filipa, který tvrdými údery ničil Slovince. Na začátku druhého kola, Filip inkasoval tvrdý lowkick na koleno a bylo zameteno, Filip po zranění měl co dělat,
aby zápas dobojoval, a to se povedlo. Daniel Homič měl obrovskou smůlu,
jeho soupeř nedorazil a Dan si tak udělal jen výlet do Slovinska, což všechny
mrzelo. Dále jsme pak získali ocenění za nejlepší zúčastněný tým. Moc děkuji
našemu sponzorovi, že nám pomohl zrealizovat tento výjezd. Všechny děti
musím pochválit, za snahu a velkou bojovnost při soutěžích. Za podporu
děkujeme též Ústeckému kraji, Městu Dubí, Městu Osek, Obci Proboštov
a dalším sponzorům, kteří náš klub podporují.
Ladislav Horejš

Foto zleva:
Lukáš Černý, Filip Gorol, Lukáš Klaška, Milan Gašparec neměl zápas

ÚSPĚCH FLORBALISTEK
Po roční pauze, kdy se nám
nepodařilo hned první kolo
florbalového turnaje Čeps
Cup pro první stupeň, vyjela naše děvčata z prvního
stupně na druhé kolo tohoto
zápolení, a sice na krajské finále. V tomto turnaji na nás
čekala hned čtyři družstva
soupeřek, včetně zástupkyň
7. ZŠ Most, které zastavily v semifinále krajského kola naše děvčata z 6. a 7. třídy. V prvním zápase proti holkám z teplické „Buzulky“
jsme jasně dominovali a odnesli si ze zápasu vítězství 6:3. V dalších
zápasech se však naše kola začala zadrhávat a se ZŠ Masarykova
v Podbořanech jsme získali pouze bod za remízu 3:3. Další dva zápasy byly obrovskou zkouškou pro morálku našich reprezentantek,
ve které holky obstály na jedničku. Oba dva zápasy jsme prohrávali,
ale nevzdali jsme se a zvítězili. Zejména poslední zápas s již zmíněnou 7. ZŠ Most, který i přestože se hrál systém každý s každým, byl
malé finále. Minutu před koncem jsme prohrávali o gól, ale holkám
se podařilo vyrovnat a zápas strhnout na naši stranu. Díky tomuto vítězství jsme obsadili první místo a po dvou letech jsme se ve florbalu
dívek prvního stupně opět dostali mezi nejlepší 16 v celé republice.
Holkám za reprezentaci školy nejen děkujeme, gratulujeme, ale i zároveň přejeme hodně štěstí v českém finále, kde se utká nejlepších
8 týmu z Čech.
Mgr. Jakub Matys, ZŠ Dubí 1
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 13. března oslaví 84. narozeniny
naše drahá a milovaná
maminka, babička a prababička,
paní Zdeňka

Zbořilová.

Vše nejlepší do dalších let a hodně zdraví přejí
dcera Zdeňka s rodinou
a syn Ladislav s rodinou.

16. DUBSKÁ KULIČKIÁDA
Dovolte mi, abych Vás – místní i přespolní „cvrnkače“ hliněnek

Dne 28. března
uplyne krásných padesát let,
kdy si manželé

Karel a Jana Pánkovi
řekli své ano.

Máme vás moc rádi
a do dalších let přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a pohody.
Syn Karel s Martinou,
vnoučata Barbora, Dominik a Karolína

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pozval na již

Přijďte se podívat na výuku nebo na prohlídku naší školy

16. ročník Dubské kuličkiády

ve středu 3. dubna 2019 od 8 do 16 hodin.

Ta se uskuteční

Těšíme se na Vás!

27. dubna 2019

Webové stránky školy: www.zsdubi2.cz.

na hřišti 2. ZŠ Dubí v Tovární ulici, Dubí 2, a to od cca 14:00 hodin.

Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy

Pro vítěze budou připraveny diplomy a věcné odměny. Pro ostatní sladkost za účast. K dobré náladě nám bude hrát kapela a o něco dobrého na
zoubek se jako tradičně postará pan Jiří Slivoně. Pro nejmenší jsou připraveny soutěže o bonbony. Srdečně Vás všechny, obhájce titulů, i Ty, co je
o ně chcete připravit, zvu za všechny spoluorganizátory, a to v co největším
počtu.
Tomáš Zíka, zastupitel města Dubí

KNIHOVNA INFORMUJE
Knihovna bude od 25. do 29. března uzavřena z důvodu čerpání řádné
dovolené.
H. Paurová, knihovnice

KOMUNITNÍ CENTRUM V POZORCE BYLO DOKONČENO
Nedostatek vhodných a adekvátních prostor pro sociální služby a setkávání občanů
dlouho tížil místní část Pozorka. Tento problém bude vyřešen již v první polovině letošního roku. K rychlé výstavbě zahájené v létě loňského roku přispěla zvláštní technologie
montovaných kontejnerů. Stavba se však užitnými vlastnostmi ani energetickou náročností nijak od běžných současných staveb neliší.
Komunitní centrum bylo předáno zhotovitelem stavby v únoru 2019 do rukou investora, Města Dubí. Vybavené místnosti nábytkem a drobným vybavením
začne sloužit svému účelu již v první polovině tohoto roku. „Ještě dá trochu práce přestěhovat sem, stávající sociální služby doposud poskytované na různých
místech.“ uvedla k předpokládanému termínu zahájení provozu Ladislava Hamrová, projektová manažerka Města Dubí.
Do okrového pláště fasády jsou zahaleny kanceláře, poradny i prostorné místnosti pro různé využití. Kromě nízkoprahového klubu a dalších služeb bude
budova sloužit občanům celého města Dubí k setkávání při komunitních, vzdělávacích a dalších akcích. Děti si jistě oblíbí nejen lezeckou stěnu, ale atraktivní
bude i pěkné hřiště s prolézačkami pro dovádění malých návštěvníků.
Město realizovalo výstavbu s příslibem dotace z Integrovaného operačního programu, která pokryje až 90 % nákladů.
Ladislava Hamrová

Pohled z ulice na nový dům, který začne brzy sloužit občanům.
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INZERCE

Sháním

Sháním

v Dubí byt

v Dubí RD

2+1 nebo 3+1,
ideálně pod lázněmi,

se zahradou
nebo pozemek.

původní stav
nevadí.

Tel. kontakt:
702 534 605

Pouze
za rozumnou cenu.

Tel. kontakt:
774 879 740

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY HŘBITOVA NOVOSEDLICE
Vážení občané, v letošním roce již od počátku měsíce března došlo k prodloužení otevíracích hodin hřbitova v Novosedlicích a hřbitov je již možno navštívit
dennodenně od 8:00 do 19:00 hodin.
Pro vstup na hřbitov je možno využít jak hlavní bránu, tak rovněž tzv. zadní vchod z Bystřické ulice.
(šl)

VZPOMÍNKY
Dne 5. března uplynuly dva smutné roky,
co nás navždy opustil náš milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček
pan

František Chladík.

S láskou vzpomíná dcera Jana s přítelem,
vnoučata Jirka, Janina s Františkem,
Kája s Karolínou
a pravnučka Janička.

Dne 7. března uplynulo 15 let od chvíle,
co nás navždy opustila naše milovaná maminka, tchýně
a babička,
pani

Anna Pešíková

a 12. dubna uplyne 8 let,
co nás navždy opustil tatínek, tchán a dědeček
pan

Josef Pešík z Pozorky.

Kdo jste je znali, věnujte jim společně s námi tichou vzpomínku.

Dne 6. března jsme si připomněli první smutné
výročí, co nás opustil náš milovaný manžel, bratr,
tatínek, dědeček a kamarád
pan Martin

Siedtmann,

který by se 10. března dožil 55 let.

S láskou vzpomíná
manželka Lenka,
děti Lucie, Lukáš a Jakub,
vnoučata Honzík, Ema, Ela, Lukášek,
Samuel, Kubíček, Terezka.
Bratři Boris, Daniel, Viktor a ostatní příbuzní a kamarádi.

Dne 11. března
jsme vzpomněli 7 let od úmrtí
paní Vlasty Žážové.
Kdo jste ji znal,
prosím, věnujte jí
tichou vzpomínku.
Manžel, syn Miroslav
a dcera Lenka s rodinou

Vzpomínají dcera Ivana s manželem Josefem
a vnoučata Monika a Aleš.
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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