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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
první měsíc letošního roku je za námi a já se Vám opět
hlásím se svým pozdravem a příspěvkem s informacemi o tom, co první týdny letošního roku přinesly
našemu městu. Předpokládám, že dáte za pravdu
mému konstatování, že měsíc leden plně dostál svému názvu a připravil nám skutečné zimní počasí,
nevyhnula se nám ani sněhová kalamita, kterou doprovázely celodenní mrazy a silný vítr. Tento kalamitní
stav nepostihl pouze naší oblast, ani jen naší republiku, ale stejně tak a možná ve větší intenzitě třeba
i sousední Bavorsko a Rakousko. I my jsme na pracovní schůzi Zastupitelstva města Dubí diskutovali o zimní
údržbě v našem městě, zastupitelům jsem představil
Změnu plánu zimní údržby v lokalitě Cínovec, který
jsme prodiskutovali na jednání Rady města Dubí dne
22. ledna. Podstatou změny ve vztahu k zimní údržbě
na Cínovci je její aktuální potřeba a samotný sled očisty
komunikací, který je stanoven aktuálně podle povětrnostních podmínek a technických možností, jako je
např. spad sněhu, směr a síla větru, technické podmínky
a nasazení techniky podle možnosti, ale zejména hledisko bezpečnosti právě při nasazení techniky při údržbě
komunikací. Kalamitní stav, který zapříčinilo počasí
v minulém měsíci, měl i v naší republice za následek
uzavírání celých silnic do horských oblastí, přičemž
Cínovec jsme i ve dnech tohoto kalamitního stavu dokázali udržet průjezdný, třebaže nasazení techniky při úklidu sněhu bylo vzhledem k bezpečnosti velmi náročné,
což při nízké viditelnosti horských klimatických podmínek je komplikováno ještě např. špatným parkováním,
které třeba znemožní průjezd frézy, ale i samotných
chodců, kteří si nepřipouští, že mohou jít v této velmi
nízké a špatné viditelnosti proti fréze. Na tomto pracovním jednání byl přítomen i pan Ladislav Čurda, jednatel
společnosti Horský statek Cínovec s.r.o., který subdodavatelsky zimní údržbu na Cínovci zajišťuje, a musím
konstatovat, že do největších podrobností zastupitelům vysvětlil a objasnil i podmínky, za kterých probíhá
zimní údržba v jednotlivých nejen částech Cínovce, ale
i na jednotlivých komunikacích, stejně tak zodpověděl
všechny otázky, které mu zastupitelé položili. Domníval jsem se, že po této obsáhlé, ale především velmi
potřebné a smysluplné diskuzi bylo vše vysvětleno do
všech podrobností i konkrétností, přesto se problematika zimní údržby na Cínovci dostala opět na jednání
Zastupitelstva města Dubí, kdy jeden z přítomných občanů mi položil otázku, zda je pravda, že zimní údržba na
Cínovci bude prováděna nahodile? Nevěděl jsem zprvu,
zda je tato otázka položena se vší vážnosti, protože jsem
se domníval, že zastupitelé, kteří jsou občany městské
části Cínovec, informovali další trvale žijící občany na
Cínovci o změnách, které jsme zakomponovali do Plánu zimní údržby. Musím však konstatovat, že ze zpětné
vazby víme, že skutečně nespokojení jsou dva nebo tři
trvale žijící občané na Cínovci, kteří si zřejmě nechtějí
uvědomit, že v nadmořské výšce cca 850 metrů je zimní období jiné, než je třeba v nížinách či v oblasti nám
nejbližšího Polabí. Na straně druhé jsem velmi rád, že
většina občanů žijící v této městské části chápe horské
klimatické podmínky této obce a ve vztahu k nim racionálně hodnotí zimní údržbu komunikací. Je jen škoda,
že jmenování pana zastupitele Policara koordinátorem
zimní údržby na Cínovci si někteří občané ve vztahu
k zimní údržbě zaměnili se zadáním úkolu s přesným
určením času, kdy bude tento úkol splněn. Jeho roli jsme
spatřovali právě v koordinaci, kdy jednotliví občané
sdělí své požadavky ve vztahu odjezdu např. do zaměstnání, k lékaři či v případě žáků do škol, ovšem ve vztahu
k již několikrát zdůrazněným povětrnostním podmínkám Cínovce. Tato funkce se ukázala jako nerealistická,
protože požadavky obyvatel byly technicky nemožné
plnit. Musím však konstatovat, že většina trvale žijících
občanů toto tak pochopila a prakticky a organizačně
se přizpůsobila kalamitním stavům, protože normálně
myslící člověk ví, že to jinak ani nejde. Zimní údržba se
týká celého našeho města, Plán zimní údržby počítá
s celým naším městem, počítá se specifiky klimatickými
podmínkami Cínovce, jeho dodržování je dennodenně
pracovníky technického odboru kontrolováno a monitorováno. Všem občanům ve všech částech našeho
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města, kteří pomáhají nejen ve dnech kalamitních stavů
s úklidem sněhu před svými nemovitostmi, patří rovněž
mé velké poděkování. Je to pro město skutečně nenahraditelná pomoc, protože nelze zajistit, aby v jeden čas
byly uklizeny všechny komunikace a ve vztahu k zimní
údržbě na Cínovci bych znovu trvale žijící obyvatele
požádal o racionalitu a stupeň tolerance k požadavkům
přiměřenosti vůči realitě horského prostředí. Jedno je
ale pravdou, tyto extrémní povětrnostní podmínky na
Cínovci opravdu prověří každého a v plné nahotě ukáží, jak je kdo odolný a přizpůsobivý podmínkám svého
bydlení, které si zcela dobrovolně v této lokalitě vybral.
Drtivá většina zde žijících obyvatel se chová rozumně
a bere tyto útrapy života s nadhledem. Jsou ale jedinci, kteří připomínají tříleté děcko, které si hysterickým
pláčem chce na svých rodičích vykřičet nějaký zcela
nereálný požadavek. Těm bych dal úplně zdarma jednu
radu, zkuste přehodnotit své rozhodnutí v těchto drsných horských podmínkách bydlet, opravdu to není pro
každého.
 Tak jsem se, vážení spoluobčané, dostal přes aktuální
záležitost kalamitních stavů, které nám letošní zima přináší, k dalším informacím, protože v minulém měsíci zasedala jak Rada města, tak svou schůzi měli i zastupitelé.
Schůze Rady města se konala v úterý 22. ledna a vedle
bodu, který se týkal změny v Plánu zimní údržby, o čem
jsem Vás nyní obšírně informoval, jsme projednali
rovněž řadu předložených materiálů majetkoprávní
povahy, opět se jednalo vesměs o zřízení věcných břemen, souhlasů s umístěním inženýrských sítí, doporučujících stanovisek zastupitelům např. k záměrům prodejů
částí pozemků. Po projednání jsme rovněž schválili plán
kulturních akcí na letošní rok, který nám předložila paní
vedoucí Městského kulturního zařízení, a konstatuji, že
i letošní kulturní kalendář našeho města je velmi bohatý i rozmanitý a jsem rád, že všechny kulturní akce jsou
Vámi hojně navštěvovány. Po projednání jsme se jako
každoročně rozhodli finančně podpořit i letošní festival
dětí mateřských škol „Mateřinka 2019“, kde pravidelně
vystupují i dubské děti. Letošní ročník, který je již ročníkem osmnáctým, se uskuteční 14. března ve velkém sále
Krušnohorského divadla v Teplicích a všem našim dětem přeji, aby i v letošním roce byly úspěšné. Důležitým
materiálem bylo projednání a schválení závazných ukazatelů našim příspěvkovým organizacím pro letošní rok,
což je naše povinnost vyplývající ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve své podstatě se
jedná o příspěvky na činnosti organizace na její provoz
a v našem případě to jsou mateřské a základní školy
a základní umělecká škola. Pravidelným materiálem,
který je nám každoročně předkládán, bylo schválení
Smlouvy o výpůjčce majetku v Domě s pečovatelskou
službou, který slouží seniorům, kteří zde žijí. Po projednání jsme vzali na vědomí Výroční zprávu Městského
úřadu Dubí o poskytování informací, stížností a petice
za rok 2018; tento materiál je materiálem veřejným
a každý se s ním podle svého zájmu může seznámit na
úřední desce MěÚ či na webových stránkách Města Dubí.
 Zastupitelé se na své schůzi sešli ve středu 30. ledna a vedle již zmíněné diskuse o zimní údržbě Cínovce,
která byla součástí bodu Různé, jsme přijali svá rozhodující stanoviska k předloženým materiálům majetkoprávní povahy, na která žadatelé čekají. Jednalo se např.
o zveřejnění záměrů prodejů pozemků, což již na své
schůzi s doporučujícím či nedoporučujícím stanoviskem projednali radní, po projednání jsme schválili
změnu katastrální hranice mezi katastrálními územími
Dubí-Bystřice, Dubí-Pozorka a Mstišov, přičemž o důvodech předložení tohoto materiálu jsem Vás informoval
již ve svém příspěvku v lednovém vydání Zpravodaje.
Zásadním materiálem byl materiál předložený finančním odborem a týkající se pravidel k poskytování účelových finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení,
kde jsme po projednání tato pravidla, která vstoupila
v platnost ke dni 30. ledna t. r., nejen upravili, ale
i upřesnili. Podrobnější informaci Vám přinese březnové vydání Zpravodaje či ji podle např. Vaší časové důležitosti získáte na finančním odboru u p. Ing. Josefa
Sequense. Na vědomí jsme rovněž vzali shrnující zprávu
velitele Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dubí za
loňský rok. Znovu jsme si tak potvrdili, jak tato Jednotka

je pro nás důležitá, vždyť v loňském roce zasahovala
u 107 událostí, z nichž bylo např. 24 zásahů u požárů,
4 zásahy u dopravních nehod a více než padesátka
technických událostí a pomoci nejrůznějšího charakteru
pro naše město. Myslím, že všem 21 členům mohu za
nás za všechny za jejich práci, ale hlavně připravenost
k pomoci poděkovat. Po poměrně obšírné diskusi jsme
schválili náš závazek spolufinancování pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky, a to v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra České republiky pro
letošní rok s názvem „Účelové investiční dotace pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů“, a to z vlastních,
popř. i jiných zdrojů v závislosti na vyhlášené maximální
výši dotace a vyhlášeném maximálním procentuálním
podílu dotace na nákladech obce. Maximální výše dotace v rámci tohoto dotačního programu, kterou je možné
získat, je 2 500 000,-Kč. Toto vozidlo je pro nás nutností
a sestavení jeho vybavení bylo konzultováno s profesionálními hasiči z Teplic. Na tuto záležitost navazoval
i další předložený materiál, v němž jsme schválili podání
žádosti o dotaci do projektu Krajská podpora na pořízení cisternové automobilové stříkačky v rámci tohoto
dotačního programu Ministerstva vnitra České republiky v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje, kde na pořízení této cisternové
automobilové stříkačky je možno na spolufinancování
zbylých nákladů získat i krajskou dotaci v maximální
výši 1 250 000,- Kč. Celková předpokládaná cena tohoto
vozidla je cca 7,9 milionu korun, ale jeho přesná cena
bude známa až po veřejné soutěži, která v případě obdržení dotací bude podle zákona vypsána. Dalším materiálem jsme vyhověli požadavku stavebního zákona,
a to naším schválením Zprávy o uplatňování územního
plánu Dubí v roce 2018, kterou nám k projednání předložil pan vedoucí stavebního úřadu.
 Ve čtvrtek 17. ledna jsem rád společně s panem
místostarostou přijal pozvání k návštěvě našeho partnerského města, Svazku obcí Bannewitz, kde jsme se
zúčastnili slavnostního večera, který je obdobou naší
Bilance. Zde starosta Fröse zhodnotil celý loňský rok
z hlediska hospodářského, ale i ve vztahu k rozvoji celého Svazku obcí Bannewitz, který zahrnuje celkem
12 městských částí. Součástí večera bylo poděkování
vybraným občanům za jejich práci pro Město, zde pan
starosta mj. poděkoval paní Elisabeth Scholz, která stála v čele Hudebního spolku, který ve spolupráci s naší
Základní uměleckou školou připravil nejednu velice zdařilou kulturní akcí, a proto rovněž rádi za město Dubí paní
Scholz zasíláme naše blahopřání s poděkování a s přáním
všeho dobrého v jejím hudebním i osobním životě.
 V závěru mého příspěvku bych Vás rád, vážení spoluobčané, pozval na připravené kulturní akce, jimž v nejbližší
době dominují dva maškarní bály, proto zvu do Lidového
domu v Pozorce jak naše děti, tak dospělé, kde vždy nápaditost a fantazie jednotlivých masek dobře doplňuje dobrou
zábavu, která oba tyto bály doprovází. Závěr měsíce února je rovněž obdobím, kdy žáci budou mít jarní prázdniny,
a proto Městské kulturní zařízení na úterý 26. února připravilo
pro dubské děti zajímavý program s názvem „Filmový den“,
kdy společně s Divadlem V Pytli pana Petra Stolaře odhalí
nejedno tajemství vzniku filmu a i já všechny srdečně zvu.
 Úplný závěr mého příspěvku bude patřit našim
ženám, které bych u příležitosti jejich svátku, Mezinárodního dne žen, rád srdečně pozdravil s poděkováním
za všechnu péči, které se od nich nám, mužům, dostává.
Vždyť chod domácnosti a péče o děti skutečně z větší
míry leží na jejich bedrech a právě bez jejich péče především o rodinu by naše domovy nebyly tím pravým
domovem. Myslím tedy, že za nás, všechny muže, mohu
vyslovit našim ženám nejen poděkování za všechnu
péči, ale i přání všeho nejlepšího k jejich svátku.
 Tolik tedy, vážení spoluobčané, můj příspěvek pro
toto vydání Zpravodaje; přeji všem hlavně dobré zdraví, abychom zbytek zimního času ustály bez jakýchkoliv onemocnění, našim dětem přeji, aby si ve zdraví
užily zasloužené jarní prázdniny, Vám, kteří v tomto
týdnu plánujete zimní rekreaci, ať již v našich horách či
v cizině, přeji šťastnou cestu a ať si dny dovolené užijete ve zdraví a dobré pohodě. Se všemi se těším za
čtyři týdny na stránkách Dubského zpravodaje opět
na shledanou.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ...
RM na své schůzi dne 18. prosince mj. projednala:
 Usnesení č. 51/3/2018: RM po projednání doporučuje ZM schválit změnu katastrální hranice mezi
katastrálními územími Dubí-Bystřice, Dubí-Pozorka
a Mstišov v území plánované výstavby 45 rodinných
domů v lokalitě Barborka Sever.
 Usnesení č. 59/3/2018: RM po projednání bere na
vědomí odpisy pohledávek dle přeloženého návrhu.
(Jedná se o částečné uspokojení pohledávky a odpisy,
které byly předmětem jednání RM, správce konkursní
podstaty je nedoporučil k dalšímu vymáhání – pozn. red.)
 Usnesení č. 60/3/2018: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2018 ve výši 10,4 tis. Kč
– Přijatá účelová dotace na výdaje jednotek SDH Dubí
na rok 2018.
 Usnesení č. 65/3/2018: RM po projednání
schvaluje odpisové plány na rok 2019 u příspěvkových organizací. (Jedná se o mateřské a základní školy
a základní uměleckou školu, jejichž zřizovatelem je
Město Dubí – pozn. red.)
 Usnesení č. 69/3/2018: RM po projednání

schvaluje smlouvu o dílo na zpracování digitálního
povodňového plánu dle platné legislativy a v souladu s platnou odvětvovou normou upravující tuto
problematiku.
 Usnesení č. 70/3/2018: RM po projednání schvaluje smlouvu o dílo vč. Dodatku č. 1 na zhotovitele
zadávací dokumentace vč. organizace výběrového
řízení a dotačního managementu.
 Usnesení č. 71/3/2018: RM po projednání souhlasí s uzavřením dodatku č. 15 ke smlouvě o dodávce služeb ze dne 14. dubna 2007 uzavřené s firmou
Marius Pedersen a. s. (O tomto usnesení informoval
pan starosta ve svém příspěvku v lednovém vydání
Dubského zpravodaje – pozn. red.)
 Usnesení č. 72/3/2018: RM po projednání nesouhlasí s umístěním reklamy – poutače na lávku
přes komunikaci č I/8 dle návrhu žadatele. (Jedná se
o lávku v městské části Cínovec u autobusové zastávky
Cínovec, České pomezí – pozn. red.)
 Usnesení č. 73/3/2018: RM po projednání souhlasí s uzavřením dodatku č 2 ke Smlouvě o dílo

č 289/2018 – Rekonstrukce 1. nadzemního podlaží
v Domě s pečovatelskou službou, Bílinská 141, Dubí 3.
(Důvodem bylo přerušení prací z důvodu dodržení klidu
ve vztahu k obyvatelům Domu s pečovatelskou službou,
a to v době vánočních a novoročních svátků – pozn. red.)
 Usnesení č. 74/3/2018: RM po projednání:
1/ souhlasí s předloženou dokumentací „Rekonstrukce veřejného osvětlení Komenského náměstí,
Dubí – Drahůnky; 2/ souhlasí s uzavřením smlouvy
č. 400/2018 o umístění zařízení veřejného osvětlení
na podpěrném bodě společnosti ČEZ Distribuce a. s.
 Usnesení č. 76/3/2018: RM po projednání bere
na vědomí zřízení krizového štábu obce jako pracovního orgánu starosty města Dubí na základě par. 21
odst. 2a zákona č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve složení dle přílohy tohoto materiálu „Krizový štáb města
Dubí“. (Vedle starosty, místostarosty, tajemníka MěÚ
a členů Rady města Dubí jsou dalšími členy krizového
štábu velitel Městské policie Dubí a Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dubí – pozn. red.)
(šl

INFORMACE PRO RODIČE
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.í.
Kontakt: tel. 417 554 611, 417 571 041, email: orgonova@mesto-dubi.cz

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Operátor kamerového systému spatřil na
kameře v Pozorce na silnici E55 hasičské vozidlo přijíždějící do Dubí a jedoucí směrem
na Cínovec. Operátor za vozidlem vyslal hlídku
městské policie, protože téměř vždy, když jedou
k zásahu hasiči, je zapotřebí součinnosti městské policie. Hasiči jeli k dopravní nehodě nad lázněmi, kde
řidička nezvládla řízení na zledovatělé vozovce, dostala smyk a po najetí do příkopu se vozidlo otočilo na
střechu, ale zůstalo na komunikaci. Řidička byla bez
zjevného zranění. Přivolaný lékař ze záchranné služby
ji na místě prohlédl a neshledal důvod k převozu do
nemocnice. Strážníci na místě usměrňovali provoz do
odstranění havarovaného vozidla.
Operátor kamerového systému spatřil muže, který
přijel ke kontejnerům u Čtyřlístku, z vozidla vyndal
papírovou krabici s odpadem a položil jí vedle nádob
na odpad. Při svozu odpadů ve sběrných nádobách
zaměstnanci nesbírají odpad kolem popelnic a Město
musí zaplatit z rozpočtu jinou firmu, která takto odložený odpad sbírá a odváží k likvidaci. Muž byl podle
registrační značky vozidla z Teplic. Takto odložený odpad je většinou středem zájmu toulavých zvířat, která
ho do doby likvidace roztahají po okolí, a pokud by
Město nenajalo další firmu na úklid, stalo by se Dubí
městem odpadků. Jelikož ho přivolaná hlídka již nezastihla, byl muž pozván na služebnu městské policie
k podání vysvětlení a následně bude přestupek podstoupen správnímu orgánu.
Na Silvestra se většina lidí baví o půlnoci odpalováním zábavné pyrotechniky, stejně tak tomu bylo
po celém Dubí. V Pozorce na křižovatce ulic Střední
a Ruská operátorka kamerového systému spatřila
skupinku místních obyvatel, jak odpalují pyrotechniku. Po jednom záblesku spadly dvě osoby na zem
a všichni ostatní se rozutekli. Ihned poté kolem projížděla hlídka Policie ČR, kterou jeden ze zúčastněných
zastavil a požádal o pomoc. Operátor ihned na místo
vyslal hlídku městské policie. Jeden z účastníků byl při
odpálení petardy vážně zraněn na ruce. Na místo byla
přivolána záchranná služba, která po poskytnutí první
pomoci odvezla zraněného chlapce do nemocnice na
ošetření. Druhý účastník odpálení pyrotechniky, která

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
chlapce zranila, odešel do místa bydliště
bez ošetření, které odmítl. Po hodině si vše
rozmyslel a záchrannou službu si přivolal
sám, ta ho následně odvezla do nemocnice
na ošetření. Druhý den přišel na služebnu městské policie muž s oznámením, že za telefonní budkou
nalezl část prstu po noční nehodě. O nálezu byli informováni lékaři, kteří chlapce ošetřovali, ale ti nám
sdělili, že prst je již nepoužitelný a neměli o něj zájem.
Vedoucí směny městské policie se snažil dopátrat,
komu má prst předat, ale 1. ledna to byl velký problém, nikdo kompetentní z důvodu státního svátku
ve zdravotnických zařízeních nebyl. Teprve na oddělení soudního lékařství v nemocnici v Ústí nad Labem
si prst převzali. Lékaři již o nálezu prstu věděli, protože
vedoucí směny obvolával zdravotní zařízení a snažil se
tuto část těla předat kompetentnímu zařízení a zpráva o nálezu se mezi zdravotníky rychle rozšířila.
Policie ČR požádala o zadržení osoby, která se občas
pohybuje v Pozorce a je podezřelá z trestné činnosti. Tuto osobu chtěli zadržet a předvést na služebnu
policie. Jelikož je městská část Pozorka problematické místo z hlediska narušování veřejného pořádku,
byl kamerový systém rozmístěn tak, aby většina míst
v Pozorce byla monitorována. Chvíli od přijetí žádosti
od Policie ČR na zadržení osoby ji operátor spatřil na
veřejném prostranství v Pozorce a přivolaná hlídka
městské policie ji zadržela a předala Policii ČR.
Při hlídkové činnosti strážníci zjistili, že krytá autobusová zastávka v Dubí 1 se stala terčem sprejera,
který své výtvarné umění prezentoval na zdi zastávky
autobusu. Strážníci o situaci informovali Policii ČR pro
podezření z trestného činu. Z okolí byly zazálohovány všechny záznamy z kamer a vyslechnuti sousedé.
Grafity nesou rukopis svého tvůrce, proto byly zaslány
k expertize na odhalení tohoto umělce dřív, něž začne
své výtvory prezentovat na fasádách domů.
Operátor kamerového systému si všiml řidičky
osobního vozidla, které se otáčelo v Pozorce. Řidička
zaparkovala v místě, kde je parkování zakázáno dopravní značkou, a odešla k nedalekému domu. Spolujezdkyně zůstala ve vozidle. Přivolaní strážníci si na

řidičku počkali u zaparkovaného vozidla. Když se žena
vrátila, uvedla strážníkům, že si doklady zapomněla
doma. Strážníci na místě provedli lustraci a zjistili, že si
žena řidičské oprávnění nezapomněla doma, ale odevzdala je správnímu orgánu, který jí udělil trest zákazu
řízení motorových vozidel. Žena byla předána Policii
ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.
Žena z Dubí oznámila, že někdo do popelnice vyhodil mrtvé štěně. Strážníci na místě zjistili, že se jedná
pravděpodobně o štěně rotvajlera. Podle občanů,
kteří se nacházeli v blízkosti, ho tam dal muž z Dubí,
který se na místě pohyboval. Strážníci vyslechli tohoto
muže, který uvedl, že vedle popelnice nalezl igelitovou tašku a v ní mrtvé štěně, tak tu tašku dal jen do
popelnice. Vzápětí na služebnu volala další oznamovatelka, že na autobusové zastávce je další mrtvé,
čerstvě narozené štěně. Rovněž se jednalo o stejnou
rasu. Podle záznamů z kamerového systému se stejný
člověk, který údajně našel mrtvé štěně v igelitové tašce, kolem pohyboval. Mezitím se o nálezu dozvěděla
nezisková nadace, která podala trestní oznámení na
týrání zvířat a nález si převzala Policie ČR, která nechala u nalezených štěňat provést pitvu a dále věc šetří
jako trestný čin.
Muž z Dubí ve večerních hodinách telefonicky oznámil, že v domě po zemřelém v Pozorce, který je v současné době neobydlen, někdo chodí. Hlídka na místě
zjistila vloupání do domu rozbitým oknem v přízemí.
Zpočátku nebylo jasné, zda okno bylo poškozené již
dříve, protože dům je neobydlen delší dobu. Strážníci
prošli celý dům, ale nikoho nenašli. Před odchodem
zaslechli šramot vycházející ze střechy domu a za
komínem se krčil muž trvale bydlící v Teplicích. Prý
se přišel podívat, jestli tam nezůstala nějaká kamna
na topení a logicky začal od komína. Muž byl předán
Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.
Městská policie Dubí převzala od firmy, která spravuje kamerový systém, další čtyři kamery, které jsou
umístěny kolem nového komunitního centra v ulici
Mírová v Pozorce a jedna kamera je umístěná rovněž
v ulici Mírová v parčíku u bývalé školy.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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Z PARTNERSKÉHO MĚSTA…
Ve čtvrtek 17. ledna jsem se společně s panem starostou zúčastnil v našem partnerském městě, saském Svazku obcí
Bannwitz, u příležitosti vstupu do nového roku slavnostního setkání s vedením města, místními podnikateli a občany.
Celý tento slavnostní večer je vlastně obdobou naší Bilance, při níž se v Dubí setkáváme vždy v tomto měsíci.
V úvodu všechny přivítal pan starosta Christoph Fröse a předal slovo studentkám Hudebního gymnázia Carla Marii
von Webera z Drážďan, které všechny potěšily svým hudebním pozdravem a v naší mateřštině přednesly rovněž jednu
Město Dubí
Dvořákovu píseň. Poté pan starosta zhodnotil uplynulý rok a představil výhled na rok letošní. Součástí projevu pana
starosty byla doprovodná prezentace, která průběžně dokumentovala jeho slova.
Slavnostnější součástí večera, které předcházelo hudební vystoupení Musikverrein Bannewitz, který spolupracuje s naší Základní uměleckou školou, bylo poděkování pana starosty vybraným občanům Svazku obcí Bannewitz, ale i podnikatelským subjektům za jejich práci, kterou v průběhu loňského roku pro město
vykonali. Stejně tak pan starosta poděkoval vybraným žákům tamních škol za jejich vynikající školní výsledky a dobrou reprezentaci ať již např. ve sportu či
v uměleckých aktivitách.
Mezi oceněnými byla rovněž paní Elisabeth Scholz, která dlouhá léta vedla a dodnes působí v již zmíněném Musikverrein Bannewitz a ve spolupráci s paní
ředitelkou Valtovou obě školy připravily nejedno velmi pěkné společné vystoupení, ať již v našem městě či v Sasku.
Závěr večera pak patřil přání všeho dobrého všem občanům Svazku obcí Bannewitz a stejný pozdrav směřuje stejně tak do našeho města.
Jiří Šiller

POČET OBYVATEL MĚSTA DUBÍ
Pro informaci občanům našeho města uvádím v tabulkách přehled nejen o počtu obyvatel v jednotlivých částech města Dubí, ale rovněž informaci o jeho
pohybu. Všechny údaje jsou k 31. 12. 2018, resp. k 31. 12. 2017 pro možnost porovnání.
za odbor vnitřních věcí MěÚ Jana Dudysová
Část obce

2018

2017

Část obce

Přistěhování

Odstěhování

Narození

Zemřelí

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Dubí

3375

3507

Dubí

79

110

96

97

37

29

92

73

Běhánky

891

914

Běhánky

42

22

27

26

15

9

7

7

Bystřice

1234

1134

Bystřice

21

40

41

38

6

12

7

13

Cínovec

90

101

Cínovec

13

2

2

7

4

1

0

1

Drahůnky

397

342

Drahůnky

4

13

3

0

4

3

3

3

Mstišov

503

484

Mstišov

14

15

13

11

7

3

4

3

Pozorka

1190

1235

Pozorka

55

58

34

56

11

18

18

11

celkem

7680

7717

Celkem obyvatel

228

260

216

235

84

75

131

111

Počet obyvatel je bez cizinců. Cizince eviduje cizinecká policie.
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KNIHOVNA DUBÍ INFORMUJE
Milé děti,
první polovinu školního roku máte za sebou
a vysvědčení jsou dávno rozdaná. Věřím, že spousta z vás za hezké známky dostala odměnu, třeba
v podobě pěkné knížky. Pokud ne, tak neváhejte
a přijďte navštívit naši knihovnu. Najdete tu spoustu nových knížek, které jsem v lednu nakoupila. Jarní prázdniny se blíží, někteří odjedou a ti z vás, kteří
nikam neodjíždí, zvu do knihovny. Nové dětské
čtenáře během tohoto týdne zaregistruji zdarma.
Těm dětem, které včas nevrátily knížky, odpustím
pokutu.
Velký výběr máme pro začínající čtenáře, ale i pokročilejší si v naší knihovně vyberou. Z oblíbených
titulů pro chlapce například: Kapitán Bombarďák,
Klub Tygrů, Kája Superfrája, Pan Smraďoch a spoustu dalších. Nechybí ani knížky pro děvčátka: Malá
baletka, O čarokrásném knihkupectví, Penzion pro
zvířátka, Strážkyně krystalů. Máme i nové příběhy
Macha a Šebestové, Káti a Škubánka, Maxipsa Fíka
a nechybí ani pohádky pro nejmenší. V dětském
oddělení najdete dobrodružné příběhy pro chlapce, ale i pro děvčátka máme velký výběr dívčích
románů.
Knihovna má pro vás také připravené oblíbené
encyklopedie, knížky o zvířatech, dinosaurech
a spoustu dalších.
V dětském oddělení máme také nabídku titulů povinné četby pro základní i střední školy, kterou stále
doplňuji.

Samozřejmě zveme do knihovny i dospělé čtenáře, na které čeká také spousta nových titulů
od zahraničních, ale i našich autorů, kteří jsou stále
více žádáni.
Vybrat si můžete romány z české i zahraniční
historie, sci-fi romány, zejména
pro romantické příběhy, všem
jsou v naší nabídce k výběru
rovněž thrillery, ale také klasické
české detektivky. Velký výběr
máme také v sekci
odborné

literatury, kde najdete oblíbené kuchařské knihy,
autobiografie herců, zpěváků, ale i historických
osobností světových dějin.
Využijte on-line katalog, kde najdete celý fond naší
knihovny. V současné době má knihovna 13 428
titulů, z toho je 2 534 knih v dětském oddělení. Věříme, že si vybere
každý čtenář a že nabízené novinky
přilákají i čtenáře nové.
Na Vaši návštěvu se těší
H. Paurová,
H
Paurová
knihovnice
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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.

KNIHOVNA INFORMUJE
ZÁPISNÉ:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DĚTI DO 15 LET
DOSPĚLÍ
STUDENTI A SENIOŘI

INTERNET

1 hodina pro registrované čtenáře zdarma
1 hodina pro veřejnost
Kč 20,-

OTEVÍRACÍ DOBA

PO
ÚT
ČT

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00

Současně Vás zveme na

Kč 40,00
Kč 80,00
Kč 50,00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte se podívat na výuku nebo na prohlídku naší školy
ve středu 3. dubna 2019 od 8 do 16 hodin.
Těšíme se na Vás!

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00

Webové stránky školy: www.zsdubi2.cz.
Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
Co nabízíme

Nevím
m, s kým se domlu
uvit
na splátkovém kalendáři

Nemám na splácení půjčky
Nerozumím dopisu
u od exekuttora

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
6

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.

Z MŠ MSTIŠOV
Kouzelná návštěva
Minulý týden čekalo na děti ve školce překvapení přímo kouzelné. Zavítal k nám pan kouzelník a začaly se dít věci. S pomocí našich malých asistentů předvedl kouzlo s kartami, deštníkem a mnoho dalších. Dětem se ale samozřejmě nejvíce líbilo kouzlo, kdy z ubrousku vylétl
bílý holoubek. Pan kouzelník ještě dětem na rozloučenou vykouzlil z barevných balónků zvířátka, přilby a meče a pak už pospíchal potěšit další děti. Tak zase brzy na shledanou.

Výlet na hory
Konečně nám počasí a sněhové podmínky přály, a tak jsme se s dětmi mohli vypravit na
dlouho očekávaný výlet. Autobus nás zavezl do horské vesničky Mikulov, kde nás čekala
spousta legrace ve sněhu. Děti s chutí vyrazily na kopec, a přestože sněhu bylo opravdu
hodně a zpočátku se boby spíš bořily, než jely, nevzdali jsme se. Zanedlouho byla dráha hotová a došlo i na bobové závody. Do školky jsme se vraceli krásně unaveni a vydováděni a už
se těšíme, že si to brzy zopakujeme.
Kolektiv MŠ Mstišov

Z MŠ DUBÁNEK
Sousední světy
Mateřská škola Dubánek se v uplynulém roce zapojila do česko-německého mediálního projektu
„Sousední světy-Nachbarwelten“, realizovaného
Tandemem, financovaného z prostředků Evropské unie. Naším cílem bylo seznámit děti žijící
v bezprostřední blízkosti česko-německé hranice
s jazykem a životem lidí v sousední zemi.
Medinautka Katka, proškolená lektorka, přijížděla do mateřské školy, aby v osmi modulech hravým
způsobem seznámila děti se zvyky, kulturou a prostředím sousední země, díky jazykovým hrám, zpěvu
písní, animacím a mediálním prostředkům usnadnila dětem poznat jazyk sousedů, doprovodila nás při
návštěvě Wildparku v Geisingu.
V letošním roce jsme se přihlásili do “Společného programu česko-německých setkávání dětí Odmalička“,
vyhlášeného Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň.
Cílem programu je motivovat česká předškolní zařízení k česko-německé kooperaci a společně tak podpořit setkávání dětí ve věku do 6 let, výměnu zkušeností českých a německých pedagogů mateřských
škol a seznamování dětí v raném věku s německým jazykem. Těšíme se na vznikající spolupráci s přeshraniční partnerskou školou a na nové zážitky.
Za kolektiv pedagogů MŠ Dubánek Věra Klimešová

Z MŠ KŘEMÍLEK
Zvířátka
z lesa
S dětmi si povídáme o tom,
co dělají zvířata
v zimě a která
z nich můžeme
vidět v našem
dubském lese.
Proto jsme byli
velmi rádi, když
jsme v naší mateřské
škole
mohli ve středu
9. ledna přivítat
milou návštěvu ze ZOO v Děčíně. Z domova si děti k této příležitosti přinesly
plyšová zvířata, která si mohly porovnávat se skutečnými podle obrázků. Pomocí velkých reálných fotografií se tak děti dověděly o životě volně žijících
zvířat a poslechly si také, jak je můžeme poznat podle zvuků, které vydávají.
Bez problému děti všechna zvířata poznaly a pojmenovaly.
Za kolektiv MŠ U Křemílka Květa Koritková

Z MŠ CIBULÁČEK
Multiboard
V novém roce
jsme pro naši
mateřskou školu získali novou
vzdělávací pomůcku – mobilní dotykový
displej na kolečkách – MULTIBOARD. Tabule
nám
umožní
rozšířit aktivity
pro děti a zlepšit podmínky
pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení, které je v dnešní době nezbytné. Díky všestrannému použití ji můžeme využívat například
k procvičování prostorové orientace, předmatematických dovedností, sluchového vnímání či logopedii. Interaktivní tabule je umístěna v jedné třídě.
Děti mají možnost využívat ji během ranních her a dále po domluvě podle
potřeby učitelek na jednotlivých třídách. Nová pomůcka velice potěšila jak
pedagogy, tak i děti.
Bc. Denisa Urbanová, MŠ Cibuláček
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NAŠE ŠKOLA SPOLUPRACUJE S ÚSTECKOU UNIVERZITOU
Žáci 7. třídy se i tento školní rok pod vedením paní učitelky Mgr. Adély Hufové opět zapojí pod záštitou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem do projektu zaměřeného na výuku dějepisu. Tento projekt přispívá k rozvoji kompetencí, gramotnosti a exekutivních dovedností.
V druhém pololetí se tak žáci formou různých pracovních listů seznámí s tématem „Postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené
do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie“ – tyto aktivity mají nejen prohloubit jejich znalosti
v dané problematice, ale zajímavou formou se dozvědí mnoho nových poznatků a informací. Budou pracovat s dobovými obrázky, mapami či
dokumenty.
Naše škola byla v tomto projektu vybrána do interní skupiny, která bude s Univerzitou ještě více spolupracovat a naše děti dopomohou svými
znalostmi a dovednostmi ke zkvalitnění práce učitelů dějepisu.
Mgr. Adéla Hufová, ZŠ Dubí 1

ČTENÁŘSKÉ KLUBY NA ZŠ DUBÍ 1
Již dva roky funguje ve spolupráci s obecně prospěšnou organizací NOVÁ ŠKOLA, o. p. s. při Základní škole Dubí 1 čtenářský klub, který je určen
pro žáky druhého stupně. Jeho cílem je podporovat v dětech zábavnou formou zájem o čtení. K tomu slouží nejen bohatě vybavená knihovna
čtenářského klubu, která je pravidelně zásobována novými knihami, ale i aktivity, které rozvíjejí čtenářské dovednosti. V tomto školním roce se členové klubu scházejí každé pondělí od 14:00 do 15:30 pod vedením Mgr. Markéty Vágnerové a Mgr. Adély Hufové. V uplynulém roce byly zajímavou
zkušeností nejen pro děti návštěvy autorů, jejichž knihy jsou součástí klubové knihovny. Velmi přínosná byla například beseda s panem Jiřím W.
Procházkou, autorem fantasy a knih s magickou tematikou, který velmi poutavě vyprávěl o tom, kde čerpá náměty pro svá díla. Děti také aktivně
zapojil do dokončování příběhů, takže se na malou chvilku samy staly spisovateli. Neméně zábavná byla i návštěva jeho manželky, spisovatelky
paní Kláry Smolíkové, která pro děti připravila spisovatelský workshop s detektivní tematikou. Ve vyprávění příběhů se děti zdokonalily během
odpoledne věnovaného storytellingu. Návštěvy autorů zapojených do projektu se neomezují jen na klubová odpoledne, školu v rámci běžného
vyučování navštívila spisovatelka dětské literatury paní Ivona Březinová, která žáky druhého stupně seznámila se svou tvorbou. Zároveň jim poskytla možnost nahlédnout do práce spisovatelky. Na všechny žáky šestých tříd měla svoji besedu zaměřenou autorka romské literatury paní Iveta
Kokyová, která přijela spolu s odbornicí na romštinu a romistiku paní Mášou Bořkovcovou. Důležitá byla i návštěva manažerky celého projektu
Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy paní Evy Bělinové, která si s dětmi povídala o knížkách a o tom, co je na čtenářském klubu nejvíce
baví. Potěšující bylo zjištění, že děti do klubu chodí opravdu rády a na každou schůzku se těší. Mgr. Markéta Vágnerová, Mgr. Adéla Hufová, ZŠ Dubí

ÚSPĚCH DUBSKÉHO CHOVATELE
Pan Martin Záhrubský úspěšně reprezentoval ve dnech 9. – 11. listopadu 2018 na Evropské výstavě
drobného zvířectva v dánském Herningu.
Se svými vystavenými králíky plemene Aljaška dosáhl vysokého bodového hodnocení. Na králíky plemene stříbřitý malý získal tři ceny a titul Evropský šampion. Tímto úspěšně reprezentoval nejen Český
svaz chovatelů a Českou republiku, ale i město Dubí.
Upřímně děkujeme za vystavení jeho králíků na této světově nejvýznamnější výstavě drobných zvířat. Chovatelé králíků z ČR na této výstavě obdrželi historicky nejvyšší počet cen a výstavních titulů
v kontextu počtu vystavených králíků jednotlivých zúčastněných zemí. Evropské výstavy se zúčastnili
chovatelé z více než dvaceti zemí.
Králíci vystaveni panem Martinem Záhrubským výrazně přispěli k dobrému jménu celé ČR v chovatelské Evropě.
Za Český svaz chovatelů Josef Vilhelm
Redakční rada Dubského zpravodaje se s blahopřáním a poděkováním panu Záhrubskému ráda připojuje.

ÚSPĚŠNÝ LETECKÝ MODELÁŘ
Člen letecko - modelářského
klubu MK Dubí a reprezentant ČR, pan Milan Nový, měl
úspěšný rok 2018. Dosáhl
v kategorii světových volných
leteckých modelů F1B několika
vítězství v národních soutěžích
a dalších předních umístění ve
světových pohárech.
Počátkem ledna pan Milan
Nový oslavil své životní jubileum, 75 let, a všichni ho rádi
zdravíme s přáním dobrého zdraví a všeho nejlepšího do dalších let.
Za MK Dubí, Oldřich Trtík, předseda klubu
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INKLUZIVNÍ PROJEKT NA ZŠ DUBÍ 2
Podle inkluzivního plánu naší školy se snažíme upevňovat nejen třídní kolektivy, ale umožnit dětem naučit se spolupracovat
i ve věkově rozmanitých skupinách. Před koncem prvního pololetí jsme tak uskutečnili projekt Etika, etiketa, komunikace.
Nejprve děti ve svých třídách o problematice podiskutovaly
se svými učiteli a zhlédly několik dílů seriálu Etiketa o správném
a zdvořilém chování v různých situacích. Pak jsme vytvořili pracovní skupiny deváťáků s šesťáky a sedmáků s osmáky. Skupina
diskutovala o zadaných pojmech z etiky, definice si děti vyhledaly na internetu a ze svých zjištění vyrobily vzdělávací plakát. Společně žáci sepsali úvahu o tom, jak se společnost stará
o starší a nemocné lidi a co to pro nás všechny znamená. Děti
pak také základy mravnosti a etikety vtělily do svého patera zásad chování ve škole. Tyto zásady sepsaly i v angličtině a němčině.
Na závěr si celá skupina nacvičila scénku s poučením - jak se chovat v zadané situaci, a všichni si užili nejen veselé scénky, ale i jejich hodnocení.
Tady se naplno projevil komediální talent některých dětí. Mimořádný úspěch zaznamenala například scénka Matyáše Pokorného a Petra Vengrynského o správném chování v kině.
Žáci si ve skupinách vyzkoušeli, jak dokáží využít potenciálu každého člena při společné práci. Až se příště v projektech potkají, bude spolupráce
ještě lepší
.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

MĚSTO DUBÍ OČIMA DĚTÍ
Poznávání našeho města se
dá žákům zadat i do výtvarné
výchovy a právě to si vyzkoušeli
naši žáci ze 6. třídy. Děti měly za
úkol namalovat libovolnou ulici města Dubí nejprve tužkou,
potom obrázek vodovkami
vykrášlily a nakonec původní
kresbu tužkou obtáhly černou
fixou a dokreslily detaily. Svými
výtvory si šesťáci vyzdobili třídu
a sklidili za to nejednu pochvalu.
Bc. Jarmila Slámová

ZA KOUZLEM GOTICKÉ, RENESANČNÍ A BAROKNÍ HUDBY

1. stupeň ZŠ Dubí 2 měl tu čest navštívit koncert děčínské skupiny Solideo, která nám pod taktovkou pana Miloše Rejmana v doprovodu slečny
Veroniky Machovcové představila dobovou gotickou, renesanční a barokní hudbu.
Severočeský soubor vznikl v roce 1998 a v současné době spolupracuje s herečkou Milenou Steinmasslovou. Pořádá řadu tuzemských i zahraničních koncertů, jež se konají na hradech, v kostelích či v jiných historických interiérech. Soubor se specializuje na interpretaci instrumentálněvokální hudby daných historických obdobích, využívá replik dobových dechových nástrojů a vystupování v kutnách, které podtrhávají snahu
umělců přiblížit posluchačům dobu historicky vzdálenou. Od roku 2000 koncertují i pro mládež na základních a středních školách.
Umělecké duo dětem jednotlivé hudební nástroje prezentovalo nejen při hře, ale i v doprovodu s nejrůznějšími příběhy, jež se k daným hudebním
nástrojům váží a jež je činí ještě zajímavějšími. Dozvěděli jsme se tak veselé a vtipné příběhy spjaté se vznikem například fléten kostěných z pštrosa
a krocana, flétny jednoručky, dvojačky, gemshornů z antilop, kamzíka, berana, býka, muflona či kozla Karla. Poslechli jsme si skladby hrané na tamburínu, koncovku, platterspiel, středověké tříhlasé dudy či na strunný nástroj kobzu. Jednotlivé skladby byly doprovázeny hrou na profesionální
elektrofonické varhany. Na konci vystoupení si děti mohly také zasoutěžit o CD s prezentovanou hudbou.
Dětem i pedagogům se vystoupení velice líbilo. Interpreti nám zajistili výjimečný hudební zážitek a obohatili nás o nové znalosti, jak vznikaly
hudební nástroje v dávných dobách a především, jak nádhernou hudbu dokázaly tyto nástroje vytvořit.
Za 1. stupeň ZŠ Dubí 2 Mgr. Lucie Tuháčková
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DUBÍ NEZNÁMÉ XII – LOUPEŽIVÝ HRÁDEK A LOVECKÝ ZÁMEČEK POD SEDMI ŠTÍTY
Loupeživý/Loupežný hrádek nebo také Raubschloswaless stával nedaleko vrcholu Loupežník
v blízkosti hranic katastru Cínovce a Krupky. Tento hrádek je jedním z mála feudálních sídel,
která vznikla v souvislosti s hornickou činností. Dodnes jsou v lesích pod hrádkem dobře patrné
pozůstatky v podobě důlních polí po těžbě cínu. Jednalo se o dřevěnou věžovitou stavbu z druhé
poloviny 14. až počátku 15. století, kterou obklopoval kruhový příkop. Hrádek patří mezi typické
příklady typu motte, tedy opevněného sídla postaveného na uměle vytvořeném nebo upraveném přírodním návrší ve tvaru komolého kužele, které bylo obklopeno příkopem. Poprvé byla
lokalita archeologicky zkoumána roku 1904. Záchranný archeologický průzkum, provedený roku
1976, nezjistil žádné stopy kamenných staveb. Mezi archeologické nálezy z této lokality patří pískovcová licí forma na cínové pruty a fragmenty kahanů. Již od roku 1958 patří lokalita Loupeživého hrádku mezi státem chráněné památky. Dnes se na místě hradu nachází terénní pozůstatky
v podobě umělého návrší a příkopu. Na začátku roku 2018 vytvořil František Podzimek pravděpodobnou rekonstrukci hrádku pro Spolek historie města Dubí. Na místo je třeba odbočit
z modré turistické značky směrem k vrcholu Loupežníku.
V katastru Cínovce stával i lovecký zámeček, ke kterému lze dojít z Předního Cínovce. Dnešní
myslivna Pod Sedmi štíty byla původně postavena jako lovecký zámeček v 18. století majitelem okolních lesů, knížetem Clary-Aldringenem. Jednalo se
o jednopatrovou obdélnou budovu se středovým štítem a hospodářským přístavkem. Zámeček byl obýván příležitostně během celého roku a šlechta
se sem sjížděla na lov zvěře. Ze zámečku se naskýtal daleký výhled do širokého okolí a na České středohoří. Později byl zámeček sídlem finanční stráže
a skladovalo se zde zabavené pašované zboží. Za první republiky v objektu krátce fungovalo i pohostinství pro výletníky a nakonec byl využíván jako
letní rekreační objekt pro děti z Teplicka. Po roce 1945 došlo k jeho znárodnění. U zámečku byl i pramen, který tam vyvěrá dodnes. Po vysídlení německého obyvatelstva z Předního Cínovce se začala i nad objektem zámečku zatahovat mračna. Nakonec byla zbořena hlavní budova a blízký domek. Do
dnešních dnů se v místě dochovala pouze část tehdejšího loveckého zámečku, bývalá stáj (stodola), která je využívána Lesy České republiky. Bývalý
zámeček dnes připomíná alespoň informační tabule naučné stezky Přední Cínovec, která vznikla roku 2009.
Ing. Jiří Kašpar
Fotografie: autor, archiv Lubomíra Kudělky, archiv Martina Raka, František Podzimek
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KVĚTINA
JAK JI
ROZHODNĚ
NEZNÁTE !

P O ŘÁ DÁ
P Ř Í M Ě S T SK É T Á BORY
Začínáme o jarní prázdniny
v termínu od 25. 2. do 1. 3. 2019
v čase od 8:00 do 16:00
- zajištěn pestrý program(tvůrčí činnosti,
mýdlová dílna, pohybové aktivity, výlety po
okolí dle počasí)
- vše pod vedením zkušených lektorů
CENA: 80,-Kč/den
Bližší informace na www.oskvetina.cz,
Kontaktní osoba - Bc. Marie Jiroušková
jirouskova@oskvetina.cz,
tel: 725 947 609

Příměstské tábory Květina jsou realizovány na základě finanční podpory projektu číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009926 z
Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je usnadnit rodičům školáků a předškoláků
sladit pracovní rytmus s péčí o děti v době školních prázdnin.

V únoru 2019 začíná Květina, z. s. realizovat projekt s názvem Příměstské tábory Květina. Tento projekt je realizován v období od 1. 2. 2019 do 30. 11. 2020
na základě spolupráce s MAS Cínovecko a za finanční podpory projektu číslo
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009926 z Evropského sociálního fondu, Operačního
programu zaměstnanost. Cílem projektu je usnadnit rodičům školáků a předškoláků
sladit pracovní rytmus s péčí o děti v době školních prázdnin. A nabídne tak rodičům a jejich dětem realizaci 18 turnusů příměstských táborů v době jarních a letních
prázdnin.V roce 2019 Vám nabízíme celkem 9 turnusů příměstských táborů. První
o jarní prázdniny a zbylých 8, každý týden od pondělí do pátku vždy v čase od 8:00
hodin do 16:00 hodin během letních prázdnin.
Začínáme o jarních prázdninách v termínu od 25. 2. do 1. 3. 2019. Pro tento turnus
jsme zvolili zázemí ve městě Hrob ve Volnočasovém a spolkovém centru na adrese
Komenského 17. Tábory jsou vhodné pro děti ve věku od 6 do 15 let. Podmínkou
zařazení dítěte na příměstský tábor je zaměstnanost rodiče, což je dokládáno potvrzením od zaměstnavatele. Své ratolesti můžete přihlásit na více turnusů, či pouze na
jeden a do konce je dále možné vybrat pouze určité dny, které Vám budou vyhovovat. Cena tábora se váže k využitým dnům a je stanovena na 80,- Kč / den. V ceně je
zahrnuto jízdné, vstupy, odměny pro děti.
Program jednotlivých turnusů bude průběžně upřesňován, stejně tak jako zázemí
jednotlivých turnusů. „Můžete očekávat, že program bude opravdu pestrý. Pro děti
budou připraveny tvůrčí činnosti, pohybové aktivity, výlety po okolí za zajímavostmi
Ústeckého kraje a také po lákavých atrakcích v regionu,“ uvedla Bc. Marie Jiroušková,
koordinátorka příměstských táborů.
Více informací k táborům je možné získat na www.oskvetina.cz či u Marie Jirouškové na tel.: 725 947 609, mail: jirouskova@oskvetina.cz.
Mgr. Bočková Barbora, ředitelka organizace

LETNÍ TÁBOR V NUZICÍCH

MOLDAVSKÁ DRÁHA
KLUB PŘÁTEL KRUŠNOHORSKÉ ŽELEZNICE

DĚTSKÝ TÁBOR V NUZICÍCH 2019

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KDY: 13. 7. – 27. 7. 2019

ŽELEZNIČNÍ EXPOZICE

PROGRAM: výlety, soutěže, hry
CENA: Kč 4 500,00
Závazné přihlášky

MOLDAVSKÉ DRÁHY
KULTURNÍ PAMÁTKY ČR
V budově železniční stanice Osek město, železniční trať č. 135

a bližší informace na telef. čísle 604 191372

Tábor pořádá:
Dubíčko, z.s.

JARNÍ PRÁZDNINY V TANVALDU
Termín: 24.2 – 2.3.2019 (neděle/sobota)

Termíny otevření expozice v roce 2019
16. února od 10 do 14 hod. „Zimní provoz“
16. března od 10 do 14 hod. „Zimní provoz“
20. dubna od 10 do 16 hod.
18. května od 10 do 21 hod.
15. června od 10 do 16 hod.
6. a 27. července od 10 do 16 hod. „Letní provoz“
17.-18. srpna od 10 do 16 hod. V rámci Osecké pouti
21. září od 10 do 16 hod.
20. října od 10 do 14 hod. Ukončení sezony 2019

U nás zakoupíte turistickou známku, vizitku a nálepku.
Provoz modelových kolejišť.
Expozice je provozována za podpory města Osek
http://moldavskadraha.cz/

Facebook: Nádraží Osek město – 145 let

Místo ubytování: sportovní areál v Tanvaldu
Účastnický poplatek: 3300,- Kč (cena zahrnuje: dopravu,
ubytování, stravu, výlety, Aquapark Babylon v Liberci,
pronájem tělocvičny, bobová dráha, Tanvaldská rozhledna,
apod.)
Účastnický poplatek pro nečleny je 3500,00 Kč
NUTNO UHRADIT DO 15. 2. 2019!
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Peníze na vleky cca: 2000,- Kč se odevzdávají na nádraží při odjezdu, pokud bude někdo
lyžovat
Odjezd: 8:52 hodin z vlakového nádraží Teplice bude upřesněn na stránkách
SRAZ v 8:15 hodin U POŠTY NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ TEPLICE!
Kufry a lyže naložíme do auta a ostatní jedou vlakem.
Akce je určena pro lyžaře a snowboardaře, běžkaře, pokročilé i začátečníky, bobaře, pytlaře,
ale i pro nesportovce, kteří si chtějí užít prima prázdniny
Vybavení: seřízené lyže, helma, vhodné oblečení na lyže, ochranné brýle, rukavice, boby,
lopaty, přezůvky, oblečení do chaty a na ven, vhodnou obuv do sněhu a také do sportovní
haly, plavky, brusle, toaletní potřeby, nějakou knihu nebo hru.
Těší se na Vás Liška, Lasička, Morče, Sojka, Verča
Info na: www. dubi.pionyr.cz nebo na telef. kontaktu: 607 726 856
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únor 2019
SENIORCENTRUM POHODA

POZVÁNKA

Ve středu 16. ledna k nám jako každý rok
zavítaly děti z Arkadie v Teplicích, aby vykouzlily úsměvy na rtech našim dědečkům a babičkám. Ukázaly nám několik vystoupení a předvedly nám, co všechno se dokázaly za rok zase
nového naučit. My moc děkujeme Arkádii za
naše klienty, kterým se tento program moc
líbil, a budeme se opět někdy těšit. Uvítáme
také jakékoliv další vystoupení nejen dětí. Pro
naše klienty je taková zábava dalším obohacením jejich programu.
Bc. Pavla Šulcová,
sociální pracovnice, Seniorcentrum Pohoda

INZERCE

Sháním

Společnost

UNIFRAX s.r.o. Dubí
Přední výrobce žárovzdorných materiálů

v Dubí RD
se zahradou
nebo pozemek.
Pouze za rozumnou cenu.

Tel. kontakt:
774 879 740

1

Staňte se součástí našeho dynamického výrobního týmu!

Přidejte se do našeho týmu na pozici:



Sháním
v Dubí byt
2+1 nebo 3+1,
ideálně pod lázněmi,
původní stav nevadí.

Tel. kontakt:
702 534 605

Operátor výroby - tvarování

Nabízíme:


Roční příspěvek na dovolenou 5 200 Kč



Týden dovolené navíc



Dotované podnikové stravování, Firemní benefitní program 1200 Kč ročně



Příspěvky na penzijní pojištění 850 Kč



Příspěvky na dětskou rekreaci, Firemní akce aj.

Požadujeme:



Manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost



Orientace ve výkresové dokumentaci



Ochota pracovat na směny

Nástupní hrubá mzda s příplatky od 22 000 Kč + bonusy
Kontakt: UNIFRAX s.r.o., Ruská 311, Pozorka 417 03 Dubí
E-mail: ufxpersonal@unifrax.com, Lrakosova@unifrax.com
Tel.: 417 800 331, 725 593 694
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 16. února oslaví
paní

Anna Dieneltová

své 67. narozeniny

Blahopřejí pan Kolář, synové Jiřík a Jaroslav a bratr Pepa
a pan soused Ondřej s manželkou

TERMÍNY SŇATEČNÝCH OBŘADŮ PRO ROK 2019
Obřadní síň Městského úřadu Dubí od 9:00 do 13:00 hodin (stanoveno RM dne 06.11.2018, usn.č.16/1/2018)
Červenec
13.07.
27.07.
Leden
26.01.
Oddávající:
Srpen
03.08.
17.08.
Únor
02.02.
23.02.
Ing. Petr Pípal, starosta
Září
14.09.
21.09.
Březen
09.03.
23.03.
PhDr. Jiří Šiller, místostarosta
Mgr. Petra Doubková, členka ZM Dubí
Říjen
12.10.
26.10.
Duben
06.04.
27.04.
Ing. Jiří Janeček, člen ZM Dubí
Listopad
09.11.
23.11.
Květen
25.05.
Prosinec
07.12.
14.12.
Červen
01.06.
15.06.
+ každý pátek před svatební sobotou

INZERCE

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

Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky typu Green Shell typu Arakauna

Stáří slepiček: od 14 do 19 týdnů Cena slepiček: od Kč 159,00/ks do Kč 209,00/ks

Prodej se uskuteční: v sobotu 9. března 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

VZPOMÍNKY
Dne 14. února
uplyne 9 let,
co nás opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček
a kamarád,

Dne 23. února
uplynou 4 roky,
co nás náhle
a navždy opustil
pan

Dne 29. ledna
uplynulo 5 let,
co nás navždy opustil
náš milovaný bratr,
strýc, bratranec,
synovec a kamarád,

Jindřich Pech.

pan

JAN JÍREK

pan

z DUBÍ 1,

Arnošt Kirsch.
Vzpomínáme na Tebe.
Manželka Thea a děti

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.

Stále vzpomíná
maminka,
Markéta s dětmi,
vnoučata,
kamarádi
a rodina Kudílková.

který by se dne 30. prosince dožil 61 let.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu společně s námi
tichou vzpomínku.
Za celou rodinu teta Blažena

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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www.mkzdubi.cz

