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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po měsíci Vás opět srdečně zdravím na stránkách našeho Zpravodaje, abych Vám předal informace o tom, co tento čas přinesl
našemu městu.
Stojíme na prahu letních měsíců, mnozí již máme naplánované své letní cesty za odpočinkem i poznáním, někteří možná
stále ještě vybíráme místa, kam letos zamíříme, ať již třeba za
turistikou či za sluncem. Ať je tomu jakkoliv, přeji Vám, ať letošní
dovolenou strávíte v dobré pohodě a spokojenosti, ale hlavně,
abyste se ze svých letních cest ve zdraví navrátili. Stejně tak,
myslím, si můžeme všichni popřát, aby nám letošní letní měsíce
nepřinesly žádné extrémní klimatické výkyvy a aby letošní léto
bylo obdobím skutečného odpočinku.
I naši školáci míří k závěru dalšího školního roku, i jim přeji, aby
jejich letošní výroční vysvědčení přineslo radost nejen jim, ale
rovněž jejich rodičům.
 Páteční večer 24. května byl věnován již tradiční Noci kostelů, mezinárodně pořádané akci, k níž se rovněž v našem městě
připojujeme. Mnozí občané, ale i návštěvníci našeho města tak
využili vhodné příležitosti navštívit náš kostel a formou komentované prohlídky se seznámit s jeho historií i současností. V našem městě tento jistě slavnostní večer doplňujeme i kulturním
programem, který již mnozí bereme jako jeho nedílnou součást.
V letošním roce jsme měli možnost vyslechnout zajímavý koncert v podání mužského vokálního kvintetu Hlasoplet a poté
být ve společnosti další významné osobnosti českého divadla
a filmu, pana Tomáše Töpfera, který přijal naše pozvání a velice
rádi jsme ho v našem městě uvítali. Náš host nás provedl prakticky celým svým hereckým životem, představil nám Divadlo na
Vinohradech v Praze, v jehož čele již od roku 2012 stojí a pozval
nás na některá představení. V jeho společnosti jsme tak prožili
více než hodinku milého vyprávění a vzpomínání, za což mu –
myslím – mohu jménem všech přítomných vyslovit naše srdečně poděkování.
 Svou schůzi mělo jak Zastupitelstvo města Dubí, tak
rovněž Rada. Zastupitelé se na svém jednání sešli ve středu
15. května a jako vždy jsme v úvodu projednali a přijali usnesení k řadě předložených materiálů majetko-právní povahy.
Zejména se jednalo o zveřejnění záměrů prodejů pozemků, po
projednání jsme rovněž souhlasili s nákupem pozemků, jednalo se třeba o nevyužitý pozemek v Pozorce, v lokalitě ulic Tichá
a Tramvajní, kde kdysi bývalo dětské hřiště; rovněž jsme diskutovali o našich záměrech s tímto pozemkem a shodli se, že v každém případě se musí vyčistit a dále pravidelně udržovat. Zatím
ho necháme volný s tím, že si zde budou moci hrát děti a bude
tvořit pozemkovou reservu města, ať již pro výstavbu domů
rodinného typu nebo pro výstavbu nových bytových jednotek.
Poměrně obsáhlou diskusi jsme vedli ve věci nabídky na odkup
budovy bývalé celnice na Cínovci a k ní přilehlých pozemků
a shodu jsme našli na navržené ceně 1,5 mil. korun, přičemž
nyní o této záležitosti bude jednat Ústecký kraj, v jehož majetku
tato nemovitost a pozemky jsou. Ale zde se musím vrátit několik
let zpět: v roce 2008 jsme byli osloveni Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), zda bychom nechtěli
bezúplatným převodem získat do svého majetku budovu bývalé celnice na Cínovci. Samozřejmě jsme projevili zájem a ve
shodě s několika tehdejšími obyvateli Cínovce bylo naplánováno zřízení malého muzea dokumentujícího hornickou činnost
v oblasti Cínovce, to bylo v plánu v přízemí a místnosti v patře
využívat jako klubové místnosti pro volnočasové aktivity. Bohužel zde byl v tomto procesu ještě jeden krok, že ÚZSVM musí
ještě oslovit Ústecký kraj, který měl před obcí přednost. Zde
byla dohoda, že kraj tuto budovu nebude chtít a bude ji moci
získat naše město. Jaké však bylo mé překvapení, když kraj si
budovu vyžádal a také ji v souladu se zákonem získal. Opravdu mě to tehdy hodně rozzlobilo a korunu tomu celému těžko
pochopitelnému chování kraje nasadil fakt, že tato budova byla
dána do správy Správě a údržbě silnic Dubí, která ji našemu
městu obratem nabídla k pronájmu, že sami neví, co s ní. Tím
pro naše město celá záležitost v té době skončila. Dále budova jen chátrala a teprve před dvěma lety byla krajem pronajata
společnosti, která zde má záměr zřízení freeshopu. To mě také
docela rozzlobilo, protože naší snahou je omezovat obchodní
činnosti tohoto typu v blízkosti hranice, protože na saské straně
nic takového neuvidíte a mají tam pořádek a u nás máme samé
vietnamské obchody, tržnice a freeshopy. Zkrátka to o naší společnosti jako celku něco vypovídá. Zlobilo mě to o to více, že
tyto činnosti svým krokem podpořil i kraj. Celý příběh dostal
další pokračování v říjnu loňského roku, kdy jsme byli osloveni
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Ústeckým krajem s nabídkou prodeje této budovy. Naše odpověď zněla ano s tím, že samozřejmě záleží na ceně. Letos na jaře
jsme dostali cenovou nabídku a po jejím přečtení jsem málem
spadl ze židle: cena byla stanovena na 7,6 milionu korun. Při
propočtu ceny bylo zjištěno, že znalec ocenil pozemky na cenu
1960,- Kč za metr čtvereční. To je cena, která na správním území
našeho města zkrátka neexistuje. Buď je za tím skrytý nějaký
záměr, nebo pan znalec je z jiné planety. Následovalo jednání s panem hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a vedoucím
Odboru majetku Krajského úřadu, panem Mgr. Ing. Šimákem,
a zde bylo dohodnuto, že naše město by chtělo budovu získat,
ale za úplně jinou cenu. Celou věc projednalo zastupitelstvo
a bylo odsouhlaseno, že pokud budovu koupíme, tak maximálně za 1,5 milionu korun i s tím, že tam bude ještě osm let
nájemce, protože smlouva o nájmu pro freeshop byla uzavřena
na deset let. Hlavním důvodem naší snahy získat tuto budovu je
mít nad ní kontrolu a do budoucna se zde dá záměr hornického
muzea zcela jistě vytvořit, protože věřím, že se na Cínovec těžba
vrátí a na tomto záměru se určitě budoucí těžaři budou podílet.
A také proto, že zmizí přímo z hranice obchod, který tam z mého
pohledu určitě nepatří. Tyto naše dva záměry jsme rovněž ošetřili uvolněním finančních prostředků na tyto odkupy, a to ve
formě rozpočtových opatření, další se týkalo uvolnění částky
200 tis. korun v souvislosti odkupem budovy někdejší Základní
školy v Pozorce, kde svou činnost provozovala škola Perspektiva. Jedná se o ty prostředky, které byly do budovy ze strany
majitelů této školy vloženy, protože tato budova se vrací do majetku Města Dubí, kdy odvolací soud s definitivní platností rozhodl o našem právu ve věci navrácení tohoto majetku. Rovněž
už jsem zaznamenal na sociálních sítích diskusi o dalším využití
této budovy a musím říci, že při čtení některých příspěvků jsem
měl určité pochybnosti o duševním zdraví pisatelů. Racionální
diskusi se zastupiteli a řediteli všech našich škol vedeme rovněž
my, protože na prvním místě se logicky nabízí otázka využití
této budovy pro účely související se vzdělávací činností. První
naše setkání na místě nám však odhalilo neutěšený technický
stav celé budovy. Do této školní budovy nikdo dlouhá léta neinvestoval ani korunu do údržby a musím objektivně říci, že už
při prodeji městem byla budova ve špatném technickém stavu.
V měsíci červnu proběhne pracovní jednání zastupitelů, a to přímo v této školní budově a budeme diskutovat, co dále.
 Poslední týden v květnu svou schůzi měla také Rada města
Dubí. I zde jsme po projednání přijali naše rozhodující či doporučující usnesení k dalšímu projednání v Zastupitelstvu města
Dubí ve věci předložených materiálů majetko-právní povahy.
Zejména to byly materiály ošetřující záležitosti ve věci umístění
inženýrských sítí, stavební úpravy domu, stanoviska ve věci zveřejnění záměrů prodejů pozemků. Rovněž jsme po projednání
vyhověli žádosti paní ředitelce Základní školy Dubí 2, a to naším
příspěvkem na autobusovou dopravu za účelem uspořádání
výletů pro žáky této školy, kteří se v prvním červencovém týdnu
zúčastní příměstského tábora, který vedení školy pro ně připravuje. Dalším rozpočtovým opatřením jsme navýšili rozpočet
odboru vnitřních věcí, a to přijetím dotace ve výši 203 tis. korun
na volby Evropského parlamentu. Po projednání jsme schválili
vybudování školní družiny při Základní škole Dubí 1, protože
ta stávající je již kapacitně nedostačující. Nová školní družina,
která bude vybudována během letních prázdnin, tak bude sloužit žákům již od počátku nového školního roku. Další materiál,
který jsme projednávali, je vlastně první etapou k řešení nedostatku parkovacích míst na území našeho města, a to zejména
v jeho centru. Schválením zpracování projektové dokumentace
jsme tak učinili první krok k vybudování parkoviště s příjezdem
a mostem přes potok Bystřice. Jedná se o lokalitu mezi Restaurací Lípa a budovou Základní školy Dubí 1 v Tovární ulici. Myslím, že toto naše rozhodnutí přivítají všichni řidiči, protože takto
vzniknou nová parkovací místa, která jim poslouží ať již za účelem návštěvy praktického lékaře či zajištění nákupů. Projednáním dalšího materiálu jsme vzali na vědomí vyhodnocení zimní
údržby místních komunikací za období přelomu let 2018/2019.
Letošní zima měla v našem městě opět pozdnější nástup až
v měsíci prosinci, první strojní ošetření komunikací však proběhlo již v průběhu posledního listopadového týdne, a to posypem namrzajících vozovek. Samotné ošetřování komunikací
plužením a chemickým posypem pak probíhalo až zhruba do
poloviny měsíce února, kdy jsme se v tomto období nejednou
vyrovnávaly s nástupem kalamitních stavů. Po projednání jsme
souhlasili s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy
se stávajícím nájemcem na pronájem novinového stánku na

Ruské ulici naproti budově Městského úřadu. Po projednání
jsme se zároveň rozhodli zveřejnit záměr pronajmout tento
prodejní stánek novému zájemci. Dalším materiálem, který
nám byl předložen, se týkal otevření přípravné třídy ve školním
roce 2019/2020, a to v Základní škole Dubí 1. Prozatím máme
k dispozici od deseti rodičů dětí písemně potvrzený jejich zájem
o přípravnou třídu. Jsem přesvědčen, že pokud těmto dětem
usnadní jeden školní rok v přípravné třídě vstup do třídy první,
bude to jenom dobře a přípravná třída tak splní svůj účel.
 Dále bych Vám rád předal informaci o dvou investičních
akcích, a to o vybudování chodníku do Běhánek. Zde konečně
začala výstavba nového chodníku a stavbaři se zde potýkají
s mnoha technickými problémy a také neukázněností a bezohledností řidičů, kteří velmi neochotně dodržují dopravní
omezení. Také chci připomenout informaci, kterou jsem zmiňoval již při projektování této akce, že ne ve všech místech bude
mít chodník předepsanou šíři a ve dvou úsecích bude opravdu
úzký. Důležité však je, že je jednoznačně vymezen prostor pro
chodce a dojde k významnému zvýšení bezpečnosti chodců
v tomto úseku komunikace. Ale stejně očekávám na našich
„slavných“ sociálních sítích nějakou „odbornou“ diskuzi, ale to
naše doba už nese. Má další informace se týká vybudování kanalizace v naší další městské části, kterou jsou Drahůnky. Zde
jsme konečně sehnali projektanty a po uvolnění jejich kapacit začne v měsíci červenci projektová příprava akce. Dále se
v městské části Cínovec objevila občanská iniciativa s požadavkem na vybudování kanalizace na Cínovci. Pokud mám vyjádřit
svůj osobní názor, tak je to asi stejně reálně jako podíl našeho
města při plánování cesty na Měsíc. Ale přesto, abychom měli
reálné argumenty, tak jsme nechali ověřit kapacitu čistírny
odpadních vod na Cínovci a uvolnili jsme peníze na zhotovení
investiční studie vybudování kanalizace v této městské části.
Výsledek budeme znát v příštích měsících.
 Ještě bych se rád s Vámi podělil o příjemnou záležitost, jíž
bylo ocenění našeho města v projektu „Skleněná popelnice“,
které jsem společně s panem tajemníkem převzal za naše město ve čtvrtek 23. května na zámku v Děčíně. Jedná se o oceňování obcí a měst v oblasti množství vytříděného odpadu a soutěž
organizuje Ústecký kraj spolu se společností EKOKOM. Naše
město se vždy pohybovalo mezi 60. až 70. místem v Ústeckém
kraji a v loňském roce jsme vyskočili na krásné třetí místo. Zde
se projevil výsledek zavedení dělených popelnic na separovaný
odpad na území našeho města. I když to náš rozpočet stojí nějaké peníze, tak je na tomto příkladu vidět, že to má smysl i s tím,
že musíme vzít na vědomí realitu - ochrana přírody a našeho
životního prostředí není zadarmo.
 Jako tradičně, tak i v tomto vydání našeho Zpravodaje
bych Vás pozval na připravené kulturní akce, a to především na
zahajovací koncert Varhanního léta, který je připraven na čtvrtek 20. června a představí se nám pan profesor Přemysl Kšica
se studenty Konzervatoře Teplice. Hned v následujících víkendových dnech jste srdečně zváni na Tradiční mstišovskou pouť,
která v letošním roce přináší některé novinky, ale přesto zůstává
věrná své tradici. Především ze středu Mstišova, kde se konala,
dostala nový prostor na rozlehlejší louce přiléhající k Mstšovské
ulici a vedle klasických pouťových atraktivit nabídne především
nejmladším návštěvníkům mj. třeba ukázky drezury koní, tak
i možnost jízdy na koni. Myslím, že i s těmito změnami pouť nepřichází o nic, co k pravé pouti patří, ba naopak nabízí ve formě
doprovodného programu, zejména pro rodiny s dětmi ještě
něco navíc… I má další pozvánka patří především dubským
dětem, které bych rád pozval na jejich první prázdninový výlet, který pro ně zaměstnankyně Městského kulturního zařízení
připravily na jejich první prázdninové dny a v letošním roce je
zvou do Farma parku Soběhrdy. Věřím, že jim i tento výlet přinese vedle poznání i dobrou zábavu a že to bude pro ně příjemný
vstup do letních prázdnin.
 A tak jsem se, vážení spoluobčané, dostal jednak k úplnému závěru mého příspěvku pro tento měsíc a jednak již do
prvních dnů letošních prázdnin: chtěl bych všem popřát, aby
Vám dny dovolené přinesly především zasloužený odpočinek,
ať už jste pro letošní dovolenou zvolili některou z rekreačních
oblastí v naší zemi nebo pobytový zájezd v některém z přímořských letovisek. Stejně tak všem žákům i studentům přeji po
desetiměsíčním plnění školních a studijních povinností příjemné prázdninové dny.
Se všemi se s přáním dobrého zdraví a příjemné letní
pohody těším na stránkách našeho Zpravodaje za měsíc
opět na shledanou.
Ing. Petr Pípal, starosta
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CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Národní socialisté
Občanská demokratická strana
ANO, vytrollíme europarlament
Česká str.sociálně demokrat.
Romská demokratická strana
Komunistická str.Čech a Moravy
Koalice DSSS a NF
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Koalice Rozumní, ND
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
NE-VOLIM.CZ
Pro Česko
Vědci pro Českou republiku
Koalice ČSNS, Patrioti ČR
JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.
PRO Zdraví a Sport
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1
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Platné hlasy

název
Moravské zemské hnutí
Česká Suverenita
TVŮJ KANDIDÁT
HLAS
Koalice Svobodní, RČ
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Moravané
PRVNÍ REPUBLIKA
Demokratická strana zelených
BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.
Koalice Soukromníci, NEZ
Evropa společně
KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Alternativa pro Česk. rep.2017
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1
1
3
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1
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1
1
0
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ...
Rada města Dubí na své schůzi dne 2. dubna mj. projednala:
 Usnesení 197/8/2019: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 ve výši
20 tis. Kč – finanční příspěvek pro ZŠ Dubí 1 na částečné pokrytí nákladů dvou týdenního příměstského tábora, který bude pro své žáky organizovat
ZŠ Dubí 1 v průběhu hlavních prázdnin.
 Usnesení č. 199/8/2019: RM po projednání
schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Dubí Cyklistickému klubu Slavoj Terezín
ve výši 15 tis. Kč, a to na částečné pokrytí nákladů
při závodu míru juniorů. (Naším městem závodníci
projeli v sobotu dne 11. května t. r. – pozn. red.)
 Usnesení č. 200/8/2019: RM po projednání
schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Severočeskému leteckému archivu Teplice z. s. ve výši
10 tis. Kč. (Dotace slouží k účelu finančního spoluzajištění pietní akce u příležitosti 75. výročíí sestřelení
amerických letců 15. letecké armády USAFF z nál
náletu
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21. července 1944 a z 8. letecké armády USAF
AF v bbojích
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MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Jelikož se blíží doba letních prázdnin a koupání, musím připomenout návštěvníkům dubského koupaliště, že celý venkovní veřejný prostor
na koupališti je monitorován městským kamerovým systémem Městské policie Dubí.
V Pozorce v ulici Sadová někdo v nočních hodinách
odcizil ozdobné poklice na autobusu MAN. V ulici je
kamera městského kamerového systému, a tak operátor zhlédl celý záznam z noci, kdy ke krádeži mělo dojít.
V jednu chvíli operátor spatřil tři osoby, které prošly přilehlou ulicí, a během chvíle bylo na záznamu vidět, jak
někdo prošel parkem směrem k autobusu. Ze záznamu
nešlo osoby bezprostředně identifikovat, jelikož v parku
byla v té době tma a postava se v záznamu jen mihla.
V Pozorce jsou kamery téměř v každé ulici, tak si operátor prohlédl záznamy z ostatních kamer, kde bylo už
možné trojici jednoznačně ztotožnit. Zjistil, odkud osoby vyšly, kde se pohybovaly a do kterého domu poté zamířily. Informaci dostala hlídka městské policie. Operátor je rovnou poslal na místo, kde je momentálně spatřil.
Na služebně všichni vše zapírali, že o žádných poklicích
nevěděli, ale když jim bylo řečeno, že celý jejich pohyb
je nahraný na kamerovém systému, odkud vyšli, kudy

nad Krušnými horami – pozn. red.)
 Usnesení č. 201/8/2019: RM po projednání
schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Sboru
dobrovolných hasičů Dubí ve výši 14 tis. Kč na
úhradu dopravy na soustředění mladých hasičů.
 Usnesení č. 202/8/2019: RM po projednání povoluje výjimku z nejvyššího počtu
dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok
2019/2020 těmto MŠ: 1/ Mateřská škola Cibuláček;
2/ MŠ Mstišov. Výjimka z počtu dětí se povoluje
za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
 Usnesení č. 206/8/2019: RM po projednání uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky
č. 3/1998 o vyhlášení stavební uzávěry pro záměr
rekonstrukce objektu Ruská 125/23, Pozorka, na
dvě bytové
y
jjednotky.
y
 U
Usnesení
Us
sne
sne
nese
sení
se
ní čč.. 20
208/
208/8/2019:
8/8/
8/
8/20
8/
2019
20
19:: R
19
RM
M po p
projednání
roje
ro
jedn
je
dnán
dn
áníí
án
schvaluje
sch
sc
hval
hv
alujje vý
výběr
ýbě
běrr zh
zhot
zhotovitele
hotov
oviit
itel
ele ak
aakce
kce „„Rekonstrukce
Reko
Re
kons
nstr
truk
ukce

veřejného osvětlení Komenského náměstí, Dubí“,
a to firmu Telkont s. r. o., Teplice, která jako jediný uchazeč o veřejnou zakázku podala cenovou
nabídku ve výši Kč 397 460,10 vč. DPH.
 Usnesení č. 209/8/2019: RM po projednání schvaluje výběr zhotovitele akce „Výstavba
chodníku a veřejného osvětlení v ulici Dubská –
I. etapa“, a to firmu Telkont, s .r. o., Teplice, která
podala nejnižší cenovou nabídku; výše nabídky je
Kč 1 584 973,16 vč. DPH.
 Usnesení č. 210/8/2019: RM po projednání
schvaluje výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce
bytové jednotky ve 2 NP v domě v ul. Krušnohorská čp. 41, Dubí 1“ a to firmu Roman Lang, Hrob,
která podala nejnižší cenovou nabídku; výše nabídky je Kč 473 135,00 vč. DPH.
 Usnesení č. 212/8/2019: RM po projednání ukládá starostovi města Dubí jednat
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• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
se pohybovali a kam zamířili, začali pochybovat o tom, že jejich tvrzení, že o poklicích
nic neví, je obhajitelné. Krádež si převzala Policie ČR i s totožností osob ze záznamu. Jeden
z trojice odcizené poklice přinesl na služebnu městské policie s vysvětlením, že je našel. Poklice byly předány Policii ČR, která případ vyšetřovala.
Muž z Dubí ve večerních hodinách oznámil, že nad
budovou městského úřadu na chodníku leží bezvládně osoba. Na místo ihned vyjela hlídka městské policie.
Strážníci zjistili, že muž nereaguje na žádné podněty a je
v silně podnapilém stavu. Strážníci přivolali záchrannou
službu, která muže převezla do nemocnice. Od poloviny
května je v provozu protialkoholní a protitoxikomanická
záchytná stanice, kam budou strážníci, případně vozidla
zdravotní služby převážet podnapilé osoby, o které není
v letních měsících nouze. Podnapilé osoby, které nekontrolují své chování, ohrožují sebe, nebo jiného, narušuji
veřejný pořádek, nebo vzbuzují veřejné pohoršení, budou umístěny do této záchytné stanice. Poplatek za ubytování byl stanoven ve výši 3 tisíce korun.
Při měření rychlosti v ulici Dubská kolem strážníka,

který měřil rychlost, projelo osobní vozidlo, jehož řidič
na něj posunky ukazoval neslušná gesta. Strážníci na
kontrolním stanovišti po informaci, kterou dostali od
kolegy měřicího rychlost, řidiče zastavili, aby provedli
kontrolu totožnosti a zeptali se ho na důvod jeho chování. Řidič z Krupky se choval po zastavení velice arogantně. Strážníci ho dle zákona poučili a sepsali s ním
záznam o přestupku proti veřejnému pořádku, kterého
se dopustil. Řidič odjel směrem do Dubí, kde se otočil
a jel zpět do Krupky. Když projížděl kolem hlídky, opět na
strážníky ukazoval neslušná gesta. Ze záznamů bylo zjištěno, že tento řidič byl v minulosti na stejném místě řešen za překročení nejvyšší povolené rychlosti již třikrát.
Na tomto místě není zatím chodník a děti tudy chodí po
silnici mezi projíždějícími vozidly dost často. V současné
době se chodník buduje, a proto se komunikace, po které se běžně chodí, ještě zúžila a pro chodce je pohyb na
této vozovce dost riskantní, zvláště když bude projíždět
vozidlo vyšší rychlostí, než je povolená rychlost v obci.
Stále je mnoho řidičů, kteří upřednostňují pocit z vyšší rychlosti, kdy do cíle dojedou o několik vteřin dříve,
před bezpečím chodců na této komunikaci.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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ZMĚNY V JÍZDNÍCH ŘÁDECH
Vážení občané, dle informace, kterou jsem obdržel z Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje, dochází od neděle 9. června k nepatrným
změnám v jízdních řádech autobusové linky č. 488 Duchcov – Teplice – Ústí nad Labem a linky č. 491 Dubí – Teplice – Duchcov:
Linka 488/spoj 106 – pojede v úseku Ústí nad Labem – Teplice, Hlavní nádraží o 2 minuty později, v úseku Teplice, Hlavní nádraží – Duchcov, nemocnice pojede jako linka
491/spoj 147 (nepojede přes Jeníkov, ale přes Hudcovskou Výšinu).
Linka 488/spoj 109 – pojede v úseku Duchcov, nemocnice – Teplice, Řetenice, Sklářská o 6 minut dříve, v úseku Teplice, Řetenice, Sklářská - Ústí nad Labem o 3 minuty dříve.
Linka 491/spoj 109 – pojede v úseku Teplice, Hlavní nádraží – Duchcov, nemocnice jako linka 488/spoj 136 (nepojede přes Hudcovskou Výšinu, ale přes Jeníkov).
Důvodem těchto změn je zajištění včasných dojezdů školáků z Jeníkova a Újezdečka do teplických škol a lepší návaznost autobusové linky č. 488 ve vztahu ke konci pracovní směny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Všechny jízdní řády jsou mj. zveřejněny na webových stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje, a to v sekci Doprava
a v následujících podsekcích Doprava Ústeckého kraje, Jízdní řády.
Pokud tyto autobusové linky využíváte, vezměte, prosím, v potaz tuto informaci. K žádným jiným změnám k tomuto datu v jízdních řádech, které by se dotkly dopravní
obslužnosti našeho města, nedochází.
Ve středu 29. května jsem obdržel informaci týkající se změny dopravce na autobusových linkách oblasti Litvínov – Bílina, kde dopravu bude nově zajišťovat Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace. V našem městě se tato změna týká autobusové linky č 524 Záluží – Dubí – Chlumec a dle informace může dojít k drobným
časovým posunům. Pokud tuto linku, ale i linky ostatní v této oblasti využíváte, věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení. Smluvní a tarifní podmínky zůstanou beze změny.
Tato změna vstupuje v platnost k 1. červenci t. r.
Jiří Šiller

OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V POZORCE
V sobotu 1. června, při příležitosti Mezinárodního dne dětí, jsme
otevřeli nové dětské hřiště u komunitního centra v Mírové ulici v Pozorce.
Hřiště je určeno pro děti ve věku od 3 do 14 let a je přístupné každý den
v době od 8:00 do 20:00 hodin. V zimních měsících bude provozní doba
zkrácena do 17:00 hodin. Přejeme, ať hřiště přináší radost Vám i Vašim
dětem.
Bc. Lukáš Jačka, technický odbor MÚ Dubí

INFORMACE PRO OBČANY
Chtěli bychom touto cestou informovat o změně příjmení
terénní pracovnice města
z původního Veronika Tesárková
na Veronika Panchartková.
Veronika Lipertová, vedoucí OŠ

OTEVŘENÍ KOUPALIŠTĚ
Městské koupaliště v ul. Pohraniční stráže bude otevřeno od 15. června.
Kapacita koupaliště je 500 osob a bezpečnost koupajících zajišťuje
kvalifikovaný plavčík.
Otevírací doba je každý den od 9:00 do 19:00 hodin až do 15. září.
Vstupné: děti do 15 let Kč 40,00 dospělí: Kč 80,00
Eva Vítková, referent technického odboru

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU DUBÍ
Chtěli bychom poděkovat Městu Dubí za zajištění preventivního programu pro naše žáky „ Protidrogový vlak“ a za vzornou organizaci a zajištění autobusové dopravy
do Duchcova pro obě základní školy paní Bc. Veronice Lipertové, vedoucí odboru školství a sociálních věcí.
Mgr. Soňa Kosová, Mgr. Jan Holub

MĚSTO DUBÍ PŘIVÍTALO NOVÉ OBČÁNKY ...
V sobotu 27. dubna proběhl na Městském úřadě Dubí slavnostní obřad, přivítání nových občánků našeho města do života. Pozvaní rodiče, jejich miminka a ostatní
příbuzní se sešli v obřadní síni Městského úřadu v hojném počtu. Nejprve krásnou básničkou potěšily všechny přítomné děti z Mateřské školy Dubánek. Poté nové občánky uvítali slavnostním obřadem představitelé města, starosta Ing. Petr Pípal a místostarosta PhDr. Jiří Šiller. Společně předali rodičům gratulaci, květinu a dětičkám
malý dárek. Všem našim malým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a lásky.
Lenka Orgoňová, odbor vnitřních věcí
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ČESKO-NĚMECKÝ POBYT

Na přelomu dubna a května vyjeli žáci partnerských
škol ZŠ Dubí 1 a OS Bannewitz do tábora Erna v Saském Švýcarsku, kde se letos uskutečnil další ročník
společného česko-německého pobytu v rámci dlouholeté přeshraniční spolupráce.
Hned první den čekal žáky animační program
určený pro česko-německé zájezdy. Úkolem tohoto
programu je, aby se skupiny dětí z různých prostředí
lépe poznaly a mohly bez komplikací spolupracovat
a společně si týden užít. Bariéra byla brzy odstraněna,
z „těch Němců“ se rychle stali kamarádi. Děti trávily
téměř celý týden, pokud to nabitý program dovolil,
v jedné velké skupině a rozvíjely své jazykové dovednosti. Povedený týden velmi rychle uběhl, a žáci
kromě nových jazykových zkušeností získali i nové
přátelé.
Mgr. Jakub Matys, ZŠ Dubí 1

MLADÝ BADATEL
Po přečtení nadpisu předpokládám, že si asi každý z nás představí nadějnou žačku či žáka, kteří se zajímají
o chemicko - přírodovědné pokusy, botaniku, zoologii, mikrobiologii a antropologii. Ano, je tomu tak, naše škola se může pochlubit, že šikovných, zvídavých a nadějných badatelů máme na Školním náměstí více než dost.
Od října jsme totiž pro žáky se zájmem o přírodu otevřeli kroužek, na kterém je stále co dělat…
Pěstujeme bylinky, sázíme palmy, pravidelně pořádáme ochutnávky exotických lahodných čajů. Když se
vydáváme do světa zvířat, začínáme chronologicky od druhohor. Žáci mohou obdivně vzhlížet k mohutným
dinosaurům, nořit se do hlubin, kde se setkávají jak s podmořskými obludami, tak s rejnoky či žraloky. Stanou
před nejjedovatějšími a nejnebezpečnějšími zvířaty světa, a když už máme všichni strachu tak akorát, přeplouváme do klidnějšího oboru mikrobiologie. Tady si v prostředí badatelském mikroskopujeme a rozmnožujeme
kvasinky či nálevníky. Pokud chceme zažít nepatrně adrenalinu, naplánujeme si odpoledne plné experimentů.
A aby se dostalo i na nás, co by zástupce „člověka“, vrháme se do světa antropometrie, zkoušíme zátěžové
testy, měříme TK a děláme pokusy na lateralitu či hmat. Samozřejmě myslíme i na přírodu. S velkým nadšením
jsme už byli čistit potok a již dnes víme, že určitě nezůstane jen u jednoho odpoledne v holinkách. Z mladých badatelů mám ohromnou radost, těší mě jejich zájem, nadšení pro věc a veliké znalosti. Není tajemstvím,
že si čas od času uděláme prostor k příjemnému posezení nad lahodným čajem s občerstvením, kde nechybí
přátelská atmosféra a úsměvy na tvářích. A aby si naši badatelé přišli náležitou měrou na své, během května či června plánujeme společný výlet do světa zvířat. Je škoda, že co nevidět bude červen, kdy se opět na
dva měsíce školní dveře uzavřou, ale není třeba smutnit. Od září nového školního roku totiž oblíbený kroužek
„Mladý badatel“ bude určitě ve své činnosti pokračovat.
Ing. Martina Blahoutová, ZŠ Dubí

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE CHEMNITZER SCHULMODELL A ZŠ DUBÍ 2
DEN OCHRANY ČLOVĚKA
ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
Letos jsme tento den na druhém stupni ZŠ Dubí 2
pojali jako spolupráci s Hasičskou stanicí Teplice.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny a postupně jsme
navštívili Hasičskou stanici v Teplicích. Prohlédli
jsme si výjezdovou techniku, ale seznámili jsme se
i s běžným dnem hasičů. Viděli jsme, jak trénují na
své velice náročné povolání. Mohli jsme si i vyzkoušet
chůzi po nekonečném žebříku nebo tahání těžkého
kladiva. Dokonce jsme mohli projít i temnou zakouřenou místností, kde hasiči trénují. Celou stanicí nás
provázel pan David Somol, kterému tímto děkujeme
za zajímavý výklad i trpělivé odpovědi na některé dotazy. Mnohé žáky to opravdu nadchlo a možná, že po
maturitě budou uvažovat i o tomto povolání.
V další části projektu, probíhající již v budově
školy, se žáci v několika prezentacích, které vytvořili
členové tohoto hasičského útvaru, seznámili s fungováním integrovaného záchranného systému a poznali pravidla, jak se zachovat při mimořádné události
a jak správně telefonovat se členy integrovaného záchranného systému. Řadu znalostí již žáci prokázali
v průběžných testech, tak můžeme konstatovat, že
jsme zase o trochu připravenější na některé životní
karamboly, které nás mohou potkat.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

Letos se začátkem května šest žáků druhého stupně naší školy zúčastnilo česko-německé soutěže v anglickém
jazyce. Žáci vycestovali spolu se zástupci ZŠ v Košťanech a Postoloprtech do německého Chemnitz. I zde byly
děti ze tří německých škol. Celá akce byla dotována Česko-německým fondem budoucnosti a organizací Europäisch – Humanistische Bildungstiftung Waldenburg.
Děti přijely do Chemnitz v pátek odpoledne, které strávily jednoduchými soutěžemi a hrami pro spřátelení
kolektivu. Zlatým hřebem večera bylo pečení vlastní pizzy ve venkovní peci. Ke spánku se smíšené česko-německé skupinky uložily v místní škole. I to bylo pro děti velkým zážitkem. V sobotu probíhaly jednotlivé soutěže
v angličtině. Děti měly za úkol např. vytvořit reklamu, namluvit dabing k filmu nebo v telefonátu s rodilým
mluvčím získat co nejvíce informací o podobě zločince, kterého pak podle popisu nakreslily.
Na závěr celé akce žáci dostali certifikát a drobné upomínkové dárečky. Všem se toto soutěžní setkání velice
líbilo a už se těšíme na nějaké další.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

ŠKOLNÍ CENA FAIR PLAY
Významné ocenění získal dubský občan, Mgr. Petr Seidl, pedagog ze Střední školy stavební a strojní Teplice,
a převzal v Praze ŠKOLNÍ CENU FAIR PLAY za celoživotní přínos ve školství a tělesné výchově.
Na fotografii je s držitelem hlavní ceny FAIR PLAY pro rok 2018 Antonínem Panenkou.
Ing. Denisa Seidlová
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Z MŠ MSTIŠOV...

Návštěva v domově důchodců Ještě koncem minulého měsíce jsme se s dětmi vydali navštívit babičky a dědečky do domova důchodců. Děti jim zazpívaly staré lidové písničky, které jsme nacvičili právě proto, aby si s námi mohli senioři také zazpívat. A abychom na návštěvu nepřišli s prázdnou, upekla naše paní
kuchařka úžasné větrníčky. Jako poděkování děti dostaly krásné a chutné perníčky a také čokoládová vajíčka od pána, kterému snad děti svými hlásky udělaly radost.
Děkujeme a rádi zase někdy přijedeme.
Výlet vláčkem na Doubravku Stejně jako vloni, tak i letos na jaře jsme se s dětmi vypravili na výlet turistickým vláčkem na hrad Doubravku. Vláček nás nejprve provezl po Teplicích, děti se od paní průvodkyně dozvěděly některé zajímavosti z historie Teplic. Potom už nás vláček vyvezl na hrad Doubravku, kde si děti užily
krásný výhled na Teplice a široké okolí. Poté, co snědly svačinky, které dětem připravily maminky, nás vláček odvezl zpět do Teplic, odkud jsme autobusem odjeli do
naší školky, kde nás už čekala paní kuchařka s chutným obědem.
Vypouštění motýlků Minulý měsíc jsme společně s dětmi na zahrádce naší školky vypustili motýlky, Babočky bodlákové, odchované přímo v naší školce.
Díky rodičům sourozenců, navštěvujících naší školku, měly naše děti možnost pozorovat celý vývojový cyklus motýla, a to přímo ve své třídě. Dostali jsme totiž od
nich motýlí zahrádku, tedy pět housenek a vše potřebné pro jejich odchov ve školce. Vše se podařilo, děti každý den bedlivě sledovaly úžasnou proměnu nejprve
housenky v kuklu a následně kukly v motýla. Potom už přišel čas vrátit motýly do volné přírody. Vybraly jsme si naší zahrádku, kde nám právě všechno krásně kvete,
a tak budou mít motýly dostatek potravy a děti možnost je i nadále pozorovat.
Žonglér Další milou návštěvou v naší školce byl žonglér. Děti v tělocvičně zhlédly úžasnou podívanou, kdy jim předvedl, co všechno se dá dělat s míčky, kuželkami,
ale také například s obyčejným koštětem. Dětem se představení líbilo o to víc, že si mohly několik věcí samy vyzkoušet. Vystoupení bylo plné legrace, a když žonglér
předvedl ještě světelnou show, sklidil u dětí obrovský potlesk.
O bezpečnosti s městskou policií Městská policie Dubí si připravila pro naše děti poutavé povídání o bezpečném chování na ulici. Navštívil nás jeden
z jejich členů s obrázky, na kterých mohly děti určovat, jaké nebezpečí jim může hrozit v jejich okolí, které zdánlivě vypadá naprosto bezpečně. Děti si zopakovaly,
jak se v rizikových situacích zachovat a nutno dodat, že naše šikulky si téměř vždy věděly rady. Celou debatu si přišla poslechnout také paní Bc. Veronika Lipertová
z odboru školství Městského úřadu v Dubí. Na závěr jim děti jako poděkování zazpívaly několik písní u klavíru.
Kolektiv MŠ

Z MŠ CIBULÁČEK...
Čarodějnický rej
V úterý 30. dubna se na zahradě naší
MŠ, jako předzvěst filipojakubské
noci, konal čarodějnický rej. Již ráno
se školka začala zaplňovat čaroději
a čarodějnicemi a nikdo se již nemohl
dočkat čarodějných soutěží. Jen, co
jsme se posilnili čarodějnickou svačinou, vydali jsme na zahradu, kde
už na nás čekaly zábavné disciplíny,
jako například vaření lektvaru, skákání v čarodějných pytlích, chytání
ryb v čarodějném rybníčku nebo hod
na cíl čarodějnými koulemi. Soutěže
doprovázela hudba, která povzbuzovala všechny čaroděje a čarodějnice
k lepším výkonům. Někteří z nich si
také pěkně po čarodějnicku zatančili.
Všichni jsme si rej báječně užili.

Představení divadla Šikulka
Ve čtvrtek 9. května jsme v naší
školce přivítali maňáskové divadlo
Šikulka, které si pro nás připravilo
tři pohádky, a to Loupežník a pyšná
princezna, Adélka a zoubeček a Kouzelná bylinka. V této sérii výchovných pohádek se děti dozvěděly, že je pýcha špatná vlastnost, proč dbát o naše zdraví a jaké
následky přináší neposlušnost. Mezi pohádkami si děti zazpívaly písničky, zacvičily si a naučily se krátkou básničku. Poutavé vystoupení "Šikulky" se dětem moc líbilo
a za to ho odměnily velkým potleskem.
Mateřinka Nymburk 2019 V pátek 3. května jsme se zúčastnili festivalové přehlídky mateřských škol ve Sportovní hale v Nymburce, které předcházelo krajské
kolo v Teplicích. V krajském kole jsme byli již po třetí vybráni, abychom reprezentovali mateřské školy za náš kraj, tentokrát tanečním vystoupením s názvem "Hrajem
hokej". Součástí přehlídky byl jako vždy bohatý doprovodný program, který zahrnoval výstavu dětských výtvarných prací, výtvarné dílničky, sportovní hrátky i skákací hrad.
Festivalový den jsme si všichni náležitě užili a domů se vraceli unaveni a plni dojmů. Rádi bychom poděkovali rodičům, kteří nás do Nymburka doprovodili, pomáhali nám,
fandili a byli oporou. Naše velké poděkování také patří Městu Dubí, které nám poskytlo dotaci na autobusovou dopravu.
Bc. Urbanová Denisa, MŠ Cibuláček
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KONĚ V PORCELÁNU

Dne 25. dubna se konala vernisáž výstavy obrazů
dubské výtvarnice paní Edith Bruzdové. Mezi vystavenými díly byly i obrazy koňů, nádherných zvířat,
které inspirovaly malé muzikanty z dubské základní umělecké školy, přizvaných k účasti na zahájení.
Za podpory paní učitelky Zuzany Ladové a jejího
manžela, pana Jana Lady, přednesli několik písní
a skladbiček připomínajících koňský svět. Dojem
z vystoupení byl znásoben oblečením a drobnými
doplňky (klobouky, šátky, pistole – ty samozřejmě
dětské!). Ostatním návštěvníkům tak jejich produkce navodila tu správnou atmosféru.
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí

VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO
OBORU ZUŠ DUBÍ...

Z MŠ KŘEMÍLEK...

Kytička písniček Ve středu 15. května navštívily děti z Mateřské školy U Křemílka se svým vystoupením
Seniorcentrum Pohoda v Dubí. Děti zazpívaly, zatančily a zacvičily svoji sestavu s míči overball. Pro babičky
a dědečky vyrobily papírové květiny a nakreslily obrázky, které jim po svém vystoupení předaly. Na sladké
odměně, která byla pro děti připravena ve formě dortíku, si moc pochutnaly. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se o nás tak pěkně postarali a vytvořili nám příjemnou atmosféru.
Kolektiv MŠ U Křemílka

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Talentové zkoušky
do hudebního oboru ZUŠ Dubí probíhají
od 27. května do 24. června 2019
v budově ZUŠ Dubí 2, Dlouhá 134,

... MgA. Jana Linhartová sama o výstavě napsala:
„Jelikož je výstavní prostor komorní a není zařízen
na vystavování 2D obrázků, nemůžeme zde prezentovat velké množství kreseb, maleb či grafik,
které tvoříme nejčastěji. Vybrala jsem jedno téma:
voda - voda je modrá (tak se do Domu porcelánu
s modrou krví hodí), je dobrá a všichni ji potřebujeme k životu....., v době, kdy nás trápí sucho, kdy
se těšíme na prázdniny, na koupání, k moři, snažili
jsme se přivolat déšť..... Objevovali jsme svět u vody
i pod vodou, pozorovali jsme u rybníka žáby, vážky,
stali jsme se potápěči, sledovali život v moři, vyrobili
jsme lodě pro princezny, policejní čluny, vikingské
drakary i pirátské koráby. Mluvili jsme o odpadech,
o plastech, které znečišťují oceány a vznikli nám
noví mořští tvorové. Mluvili jsme o recyklaci a jak
přírodu chránit. Nakonec si můžeme i trochu čisté
vody nabrat a uvařit si čaj ve vlastnoručně vytvořených keramických konvicích. Vodu samozřejmě
potřebují i suchozemská zvířata, a tak mladší děti
z hlíny vykouzlily kouzelné ptáčky.“
Výstavu doplnila i trocha techniky, roboti a přístroje, které často bereme do ruky: telefony, foťáky,
počítače, sami jsme se pokusili i o krátkou animaci.
A pro ty, kteří by se tu mohli i přesto nudit, jsem
sáhla do zásob z minulého roku a vylovila několik
autorských komiksů, které si můžete půjčit a pročíst.
Jana Linhartová ZUŠ Dubí

po předchozí domluvě.
Kontakty:

telefon: 417 571 797
e-mail: zusdubi@volny.cz
Pro odloučené pracoviště v Proboštově
kontakt: 603 457 412.
Talentové zkoušky do výtvarného oboru
budou 21. a 25. 6. ve 14:00 hod.
v hlavní budově v Dubí 2, Dlouhá 134
7
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DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

KALANETIKA
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V KOMUNITNÍM CENTRU SE DĚTI UČILY KRITICKÉMU MYŠLENÍ

V pondělí 13. května měly děti starší 15 let možnost se účastnit workshopu na
téma Kritické myšlení, který vedly lektorky Michaela Holubová a Pavlína Plavcová
z bílinské pobočky organizace Člověk v tísni. Během odpoledne se diskutovalo
o tom, jak pracovat s informacemi z internetu, medií, sociálních sítí apod., lektorky
dětem ukázaly, jak a proč je třeba informace ověřovat. „Nejvíc mě bavilo, když jsme
dostali fotky a zkoušeli jsme si k nim napsat článek. Zadání bylo, že můžeme napsat a vymyslet si cokoli tak, aby to čtenáře zaujalo a chtěli to číst. Byla fakt legrace,
když jsme ty naše články četli ostatním,“ popisuje jedna z účastnic workshopu.
„Tento workshop byl realizován v rámci aktivity Tutoring a mentoring. Během roku
takových akcí pořádáme pro děti víc. V květnu nás ještě čeká sportovní odpoledne v parku Tereziných lázní v Dubí a také se budeme účastnit interaktivní přednášky Protidrogového vlaku Revolution Train v Teplicích,“ doplňuje mentorka Bc. Veronika Klaus Horčíková. Aktivity jsou bezplatně realizovány organizací Květina, z. s.
ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. na základě finanční podpory projektu Města Dubí s názvem „Šance pro každého“ číslo CZ.03.2.60/
0.0/0.0/15_026/0003561 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.
Mgr. Barbora Vernerová, koordinátor aktivity Tutoring a mentoring;
telefonický kontakt: 727 930 996; e-mail: vernerova@oskvetina.cz

DEN MATEK V POHODĚ
V neděli 12. května měly svátek všechny matky, maminky i mamky, proto jsme ani my nemohli
zapomenout na to, že naše klientky jsou zasloužilé maminky. Poseděli jsme s příjemnou hudbou
(někdo si i zatancoval), s dortíkem, chlebíčky
a samozřejmě jsme nezapomněli darovat i kytičky. Jak málo stačí k vykouzlení úsměvu na tváři.
Bc. Pavla Šulcová, sociální pracovnice

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Seniorcentrum Pohoda nabízí odborné sociální
poradenství všem seniorům, osobám s duševně
chronickým onemocněním, kterým je nad 50 let
a všem rodinným příslušníkům, pečujícím a blízkým
osobám seniorů. Pomůžeme s obnovením přirozeného sociálního prostředí, orientací v sociálních
systémech, doporučíme na koho se obrátit s další
péčí, pomůžeme s vyplněním žádostí o příspěvky,
s komunikací s úřady atd. Poradenství probíhá i terénně, přijedeme k Vám domů situaci vyřešit.
Služba je poskytována bezplatně.
Volejte na 775 66 55 86.
Bc. Pavla Šulcová,
terénní sociální pracovnice Seniorcentra Pohoda

Ruská 292/2 A, Dubí 3 - Teplice 417 03

SENIORCENTRUM POHODA DUBÍ HLEDÁ DOBROVOLNÍKY…
…na výpomoc při společenských akcích, které jsou pravidelně pořádány pro naše seniory.
Dále uvítáme pomoc při aktivizaci klientů. Máte-li doma zajímavé zvířátko, můžete ho přivést ukázat.
Nebo si přijít jen popovídat, a to i v německém jazyce a potěšit tak klienty, kteří se cítí někdy osamělí.
Nebo cokoliv vás napadne, rádi využijeme. V případě Vašeho zájmu volejte nebo pište:
Květa Balgová DiS., staniční sestra
telefonický kontakt: 724 906 109
e-mail: zdravotni@seniorcentrum-pohoda.cz

PO STOPÁCH MINULOSTI…
V pátek 26. dubna zcela nečekaně
s prosbou, zda by se mohly podívat budovy
Obchodní akademie v Teplicích, zazvonily
paní Karin Posseltová z Prahy s kamarádkou
Irmgard Hagl z Lipska. A to ne náhodou…
Praprastrýc paní Hagl nebyl nikdo jiný než
stavitel Adolf Siegmund (1831 – 1916), který
se nepodílel jen na stavbě budovy naší školy
- obchodní akademie, ale i městské knihovny,
Císařských lázní, bývalé Lověny, radnice, Jubilejní (dnes Kolostůjovy) kašny… Byl rovněž
politikem a v letech 1896 – 1899 starostou
Teplic. Jeho bratr Heinrich Siegmund (1842 –
1901), teplický podnikatel, byl pověřen stavbou Kostela Neposkvrněného početí Panny
Marie v Dubí. Jejich další kroky poté vedly na
teplický hřbitov, kde se jim podařilo najít hrobku pana Heinricha Siegmunda, bohužel hrobka jeho bratra Adolfa se již nedochovala. Toto setkání bylo velice milé
a obohacující. Můžeme jen obdivovat vitalitu a entuziasmus těchto dam, které se vydaly po stopách minulosti…
Mgr. Olga Dlouhá, Obchodní akademie Teplice
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NOC KOSTELŮ...
… je mezinárodně pořádaná akce, která je nejširší veřej-nosti pozvánkou ve večerních a nočních hodinách k návště-vě kostelů. Od roku 2001, kdy byla poprvé uspořádána vee
Spolkové republice Německo, se stala vyhledávanou nejenn
m
v České republice, ale i v dalších evropských zemích. V našem
městě jsme se poprvé připojili v roce 2011 a toho roku pra-videlně zveme hosty jak do kostela Neposkvrněného početíí
Panny Marie v Dubí, tak v posledních dvou letech též do kos-tela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci. Tento projekt nabí-zí všem zájemcům ojedinělou možnost navštívit v kostelíchh
ta místa, která nebývají celoročně běžně přístupná a formouu
komentovaných prohlídek se seznámit nejen s nimi, ale rov-něž s historií i současností kostelů.
V letošním roce byl Noci kostelů zadán pátek 24. květnaa
a v našem městě až do pozdních večerních hodin kostell
Panny Marie navštívily jistě přes dvě stovky zájemců. Všichnii
měli možnost individuální prohlídky kostela jak v Dubí, takk
rovněž na Cínovci, v dubském kostele jsme nabídli též mož-nost prohlídky komentované, během které se všichni zájemcii
seznámili jak s bohatou historií našeho kostela, s jeho vazbouu
k italským Benátkám, ale samozřejmě i s jeho současností,,
kdy slouží jak k církevním, tak rovněž společenským účelům..
Ke zhlédnutí byla rovněž kaple, v níž se konají mše v průběhuu
zimního období, i krypta rodu Clary-Aldringenů, kde našli poslední odpočinek příslušníci tohoto rodu, jimž
vděčíme za tento krásný kostel, na nějž jsme v Dubí právem pyšní. Úvodní slovo patřilo panu starostovi,
Ing. Petru Pípalovi, který všechny přítomné pozdravil a přivítal, poté předal slovo panu faráři doc. Patriku
Maturkaničovi, Ph.D., který ve svém slovu představil projekt Noci kostelů v mezinárodním kontextu a připojil
též duchovní slovo, v němž mj. vyzdvihl vzájemnou lidskou sounáležitost a pochopení, což, třebaže si to nechceme možná ani přiznat, v našich životech někdy chybí. Poté byl již čas zadán kulturnímu programu, který
je v našem městě každoročně součástí tohoto slavnostního večera. Nejprve se představil plzeňský mužský
vokální kvintet, který vystupuje pod názvem Hlasoplet, a to nejen v České republice, ale rovněž v zahraničí.
Všechny přítomné umělci potěšili – dá se říci – průřezovým repertoárem prakticky od třicátých let přes známé songy let šedesátých až do současnosti. Po skončení koncertu pan místostarosta Jiří Šiller uvedl vzácného
hosta, pana Tomáše Töpfera, který přijal naše pozvání, a dříve, než mu předal slovo, představil ho nejen jako
herce, jak ho jistě všichni z jeho rolí známe, ale rovněž jako režiséra, scénáristu, vysokoškolského učitele
a v neposlední řadě jako ředitele Divadla na Vinohradech v Praze, v jehož čele stojí od 1. září 2012. Pan Tomáš Töpfer nás provedl prakticky celým svým hereckým životem, zavzpomínal na herečku, paní Jiřinu Jiráskovou, která mu v televizním seriálu autora Jana Míky a režiséra Jaroslava Hanuše byla maminkou, a on jí
tak důvěrně říkal i nadále. Vzpomínka směřovala rovněž na Divadelní fakultu Akademie múzických umění
v Praze, kterou sám v roce 1972 absolvoval a kde dnes působí jako pedagog na katedře činoherního divadla.
Pan Töpfer zavzpomínal na svá studentská léta, na své profesory, pana Rudolfa Hrušínského, pana Vítězslava
Vejražku i na legendárního profesora, pana Miloše Nedbala, poté se rozpovídal o své roli vysokoškolského
učitele a představil i ty své žáky, kteří jsou již dnes členy hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Otázky z řad diváků směřovaly např. k natáčení stále oblíbených Četnických humoresek, ke spolupráci českých
a slovenských herců. Závěrem pan Tomáš Töpfer připojil pozvánku do Divadla na Vinohradech, kde v současné
době vytváří postavu anglického krále Jindřicha II. v Goldmanově hře Lev v zimě, veronského vévody Escala ve
Shakespearově Romeovi a Julii, plukovníka Pickeringa v Shawově Pygmalionu. V současné době začal zkoušet
postavu Illa ve slavném dramatu Friedricha Dürrenmatta Návštěva staré dámy, které bude mít premiéru v září
t. r. Ani se nechtělo věřit, že čas může tak rychle plynout, jak tomu bylo v příjemné společnosti našeho hosta,
více než hodinka milého vyprávění nám všem skutečně uběhla nesmírně rychle. Úplnou tečkou byla malá
autogramiáda, kterou pan Töpfer s nesmírnou ochotou uspořádal, s mnohými se osobně pozdravil a vyfotografoval a ti si tak vedle vzpomínky na toto výjimečné setkání odnášeli ještě milou památku.
Úplný závěr večera pak patřil závěrečné modlitbě a pan farář rovněž všem přítomným požehnal. Také
letošní Noc kostelů tak přinesla více než dvěma stům zájemcům, kteří v průběhu celého večera naším kostelem prošli, možnost prožít nejen příjemný večer, ale mnohým též možnost na chvilku se zastavit, zamyslet
se nad nejednou souvislostí našich životů a možná i věnovat třeba jen krátkou vzpomínku těm, kteří již tento náš svět opustili… I v příštím roce se zcela jistě k této téměř celoevropské akci opět připojíme a vy, pokud
naše pozvání přijmete, budete námi vítanými hosty.
Anna Gürtlerová
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DUBÍ NEZNÁMÉ XVI - ARCHITEKT CHRISTIAN LAGLER A JEHO MSTIŠOVSKÁ STOPA
Christian Lagler se narodil v rodině stavitele roku 1668
v Dubí. Své řemeslo podědil po otci Josefovi a ze zednického mistra se vypracoval až na claryovského panského stavitele. Jeho dílo můžeme dnes obdivovat po
celém teplickém regionu. V letech 1728 - 1730 postavil
v místech tehdejšího teplického hřbitova kapli Povýšení
sv. Kříže, dnes známou jako Seumeho kapli v Lipové ulici.
V sousedství zámku v letech 1732 - 1735 vystavil Zahradní dům a je také autorem barokní voliéry se zahradním
schodištěm u Kolostůjových věžiček. Přestavěl také kostely sv. Jana Křtitele v Teplicích, sv. Martina ve Rtyni nad
Bílinou, sv. Valentina v Novosedlicích a je autorem současné podoby kostela sv. Kateřiny v Bořislavi. V Teplicích se měl také podílet na přestavbě lázeňských budov. Svou
stopu zanechal i v Dubí. Je autorem původní podoby loveckého zámečku Dvojhradí, kterému se věnoval jeden
z předchozích dílů, a kaple sv. Huberta ve Mstišově.
Kaple sv. Huberta vznikla roku 1707 na popud majitele panství Františka Karla Clary-Aldringena. Součástí průčelí
kaple jsou tři niky, v nichž jsou umístěny sochy sv. Huberta, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. V případě sochy
sv. Huberta se uvažuje, zda nejde o sv. Eustacha, jelikož postava není oděna biskupským rouchem. Uvnitř se dnes
nachází vyřezávaný oltář s obrazem Panny Marie Loretánské a s pěti drobnými oválnými malbami z 2. poloviny
18. století. V kapli se nachází i deska padlých v 1. světové válce a ve zvonici je umístěn zvon. Ač se do dnešních dob
v kapli nezachoval kompletní původní mobiliář, který zahrnoval další sochy a obraz sv. Huberta, je stále co obdivovat. Architekt Christian Lagler tak ve svém městě zanechal
nesmazatelnou stopu. Zemřel roku 1741 v Teplicích.
Ing. Jiří Kašpar
Fotografie: autor

VÝLET ZA POZNÁNÍM

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ NA CÍNOVCI

Městské kulturní zařízení uskutečnilo v květnu pro seniory výlet za poznáním, kdy
jsme zamířili na zámek Kačina. Tento krásný zámek patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v České republice. Jako své letní reprezentační sídlo si ho
nechal postavit Jan Rudolf Chotek v letech 1806 - 1824, tehdejší president gubernia
a nejvyšší purkrabí Království českého. Chotkové patřili mezi nejvýznamnější české
rody.
Po poutavé prohlídce zámku jsme se prošli v rozlehlé zahradě, kde jsme narazili i na
nově vybudovanou naučnou lesní stezku. Příští výlet pro seniory se bude konat na
Den seniorů 2. října.
Lenka Bláhová, MKZ Dubí

BURZA

BESEDA S HEREČKOU IVANKOU DEVÁTOU

ZŠ Dubí 2 pořádá
burzu oblečení a sportovních potřeb
v sobotu 15. 6. od 9:00 do 12:00 hodin
v Dlouhé ulici 167, na 1. stupni.

Všichni, kdo budou něco prodávat, přijdou
v 9:00 hodin s oceněnými věcmi
a dostanou svůj vlastní stůl, kde si věci
vyloží a budou se o ně po celou dobu
starat.
Ostatní mohou přijít kdykoliv.
Všichni jste srdečně zváni!

Na středu 22. května pro vás Městská knihovna Dubí společně s MKZ
připravila každoroční besedu s oblíbeným literárním autorem. Letos naše pozvání přijala herečka a spisovatelka, paní Ivanka Devátá,
která patří k nejčtenějším autorům dubské Městské knihovny.
Divadelní, filmová a seriálová herečka Ivanka Devátá zahájila svou
neméně úspěšnou spisovatelskou dráhu až po roce 1989, kdy definitivně odešla z divadla. Její povídky a fejetony
se záhy těšily velké oblibě u čtenářů a Ivanka Devátá tak dosud vydala na patnáct knih. Osobitý pohled na svět
a životní situace, komentovaný s vtipným nadhledem si autorka přivezla s sebou také do Dubí. Svými historkami
a vzpomínkami potěšila publikum v přeplněném sále Domu porcelánu s modrou krví, které její poutavé a humorné povídání oplatilo vděčným potleskem. Na závěr si návštěvníci ještě odnesli podepsanou fotografii nebo knihu
s věnováním. Nezbývá než poděkovat Městské knihovně a MKZ Dubí za organizaci tak příjemného podvečera
s naší oblíbenou autorkou.
MIC Dubí
www.infocentrum-dubi.cz
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červen 2019
LEONIDAS GYM DUBÍ V BRNĚ
Dne 26. dubna jeden z našich svěřenců, 18 letý Filip
Gorol, se utkal v osmičkové vyřazovací pyramidě na
prestižním galavečeru v brněnském Bobycentru. Filip
Gorol nastupoval do svého prvního profesionálního
zápasu s domácím borcem. Úplně poprvé šel tedy kompletně bez chráničů a do třech kol po třech minutách.
Bohužel i přes dobrý Filipův výkon jsme zápas těsně na
body prohráli. Samozřejmě, že i prohra je zkušenost,
která se použije k výhrám v zápasech budoucích. Přímo
v Brně jsme potkali i druhou výpravu z Teplic, a to Kravec
gym a jejich závodníka Marka Kočího pod vedením Pavla
Kravce. Oba naše týmy byly z důvodu vzdálenosti a dalších turnajů nekompletní, tak jsme spojili sily a navzájem
jsme si pomohli s přípravou a koučováním našich svěřenců. Oba naši borci sice prohráli na body, ale předvedli perfektní zápasy. Děkuji vedení C.M.T.A. Petru Ottichovi za
možnost se zde ukázat, dále pak děkuji Matěji Šimůnkovi a Pavlu Kravcovi za pomoc a všem, co nás podporují: Ústecký kraj, Město Osek, Město Dubí a další sponzoři.
Ladislav Horejš, Leonidas Gym Muay Thai Dubí, Foto: FUSION-FN, fotografka Anna Beránková a Filip Gorol

LEONIDAS DUBÍ VYSLAL TENTOKRÁT NOVÉ MLADÉ BOJOVNÍKY
Další kolo MČR v Muaythai tentokrát bez našich zkušených bojovníků, kteří neměli soupeře. Do boje šli nováčci s trochou zápasových zkušeností. Ale ani bez známých
šampiónků jsme neudělali ostudu. Štěpán Ponec (11 let)
nastoupil do svého druhého zápasu a všechna tři kola
udržel soupeře pod tlakem a vyhrál na body. Dalším byl
pak Richard Soukup (11 let), který si to rozdal s Mistrem
ČR z roku 2018, kdy byla vidět zápasová zkušenost soupeře a Ríša po urputné bitvě prohrává na body. Třetím
bojovníkem byl chlapec, který k nám dojíždí až z Oseka,
Milan Gašperec (10 let) a předvedl opravdu parádní zápas. Soupeř byl o 4 kg těžší a první kolo se hodně klinčovalo, kde měl Milan nevýhodu a zjevně první kolo prohrál. V první přestávce dostal od trenéra radu, jak má zápas zvrátit ve svůj prospěch. Milan se rad držel a druhé kolo se
mu již podařilo otočit a třetí pak perfektně a bezchybně zasahoval soupeře a celý zápas pak vyhrál na body 3:0 .
Za dobrou organizaci a zápasy děkujeme C.M.T.A. a prezidentu Petru Ottichovi. Všechny děti musím pochválit za snahu a velkou bojovnost při soutěži. Za podporu děkujeme Ústeckému kraji, Městu Dubí a Městu Osek a dalším sponzorům.
Ladislav Horejš, Leonidas Gym Muay Thai Dubí
Foto: Czechfighters a C.M.T.A.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ "MEMORIÁL PAVLA VOŇKY"
Již posedmé se odehrál "Memoriál Pavla Voňky", což je nohejbalový turnaj trojic, letos opět odehraný na volejbalových kurtech Rudolfky, kde byl vedle standardního kurtu rychle vybudován druhý (pro účely turnaje odehraném
den předem), což přidalo na plynulosti a rychlosti odehrání turnaje.
Turnaje se zúčastnilo devět týmů, tedy 27 hráčů, žádný rozhodčí, neboť nebyl potřeba, vše si odřídili samotní hráči.
Turnaj probíhal pod přísným vedením a dohledem standardního a zaběhlého organizátora Standy Kukrále, který
letos nehrál a mohl se plně věnovat organizaci. Za pomoci losu se týmy rozdělily do dvou skupin, nejlepší dva z každé skupiny postoupily do semifinále, vyhravší týmy šly do finále, prohravší do boje o 3. místo. A už v základní části
bylo potřeba zásahu organizátora, neboť v jedné ze skupin bylo potřeba rozhodnout, kdo postupuje jako druhý
tým, neboť tři týmy měly stejně bodů, vypočtené pomocné stanovisko jasně rozhodlo a mohlo pokračovat play-off.
ŽÍZEŇ - David Libánský, Jiří Havlas a Dominik Hess. Jasný favorit turnaje, který očekávání splnil a bez ztráty jediného
setu vyhrál celý turnaj.
KANONÝŘI - Jaroslav Holan, Lukáš Holan a Jan Jurčák. Tým jasně dominující v základní tabulce a v turnaji prohrál
pouze jediný zápas ..., finále.
ŘEMENICE - Kamil Sejpka, Martin Havel a Míra Postl. Tým s velkým štěstím, neboť postoupil ze skupiny až na vzájemný poměr vyhraných-prohraných setů.
TELEKOM - Dušan Lužný, Jiří Balabán a Radek Poláček. Druhý tým postupující ze skupiny, avšak nevedlo se mu
play-off v kterém prohrál oba zápasy.
ZELENÁČI - Roman Štepánek, Roman Palan a Ludvík Kaaden. Nejlepší tým z nepostupujících týmů. Alespoň si vyhrál
dva zápasy v základní části.
SLIMÁCI - Petr Ševčík, Zuzana Humsová a Hasan Hums. Tým, který vyhrál alespoň jeden zápas v základní části.
FORTUNA - Václav Adamec, Petr Wolak a Michal Koubek. Stejné jako u týmu Slimáci.
LEMPL BOYS - Jiří Tůma, František Kumšta a Tomáš Hejl. Stejné jako u týmu Slimáci.
LEŤÁCI - Petr Let, Petr Let ml. a Jiří Voňka. Tým, který všechny zápasy prohrál, ale mohl by být vyhlášen jako nejsympatičtější tým, neboť hráli s Jirkou, tedy s "majitelem" turnaje.
A protože je to turnaj plný pohody, tak diplom nejlepšího hráče získal hráč týmu Slimáci, tedy paní Zuzana Humsová, a diplom smolaře turnaje hráč týmu Fortuna Petr
Wolak. Po skončení finále proběhlo předání diplomů a pohárku pro vítěze, focení a ukončení. Jiří Voňka poděkoval hráčům nejen za příchod a odehrání turnaje, ale i za
vzpomínku na jeho zesnulého syna. Dále poděkoval SK Dubí za propůjčení kurtů, čehož si vážíme i my ostatní.
Míra Postl

ČINNOST MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Příchod jara a krásných slunečných dnů je zároveň předzvěstí konání kulturních a sportovních akcí všeho druhu. Od března se tak každý může těšit na spoustu akcí, které se v jeho městě či přilehlém okolí konají. Ani Teplicko není výjimkou.
Je ovšem důležité pomyslet i na možná rizika a situace, které mohou nastat. K zraněním dochází přeci jen celoročně, a tak
je dobré mít připravené zdravotníky, kteří jsou vždy připraveni zasáhnout. Na Teplicku působí především Místní skupina
Českého červeného kříže Novosedlice Dubí Proboštov (dále jen MS ČČK NDP).
Ještě na konci března organizovala MS ČČK NDP ve spolupráci s obcí Novosedlice naučnou stezku Novosedlicemi, která
byla také doplňkovým programem k Noci s Andersenem. Poté nás čekalo zaštiťování zdravotního dozoru na pálení čarodějnic v Novosedlicích a v Dubí. K žádnému vážnému zranění naštěstí nedošlo. Dva naše zdravotníky jsme vypravili v rámci spolupráce s Oblastním spolkem ČČK
Prachatice do jižních Čech, kde strávili celý víkend jako zdravotníci pro VltavaRun, náročný štafetový běh na 360 kilometrů. V sobotu 18. května se dostali do akce
naši maskéři. Ti měli za úkol namaskovat co nejdůvěryhodněji zranění u autonehody na Dni záchranářů u OC Olympia. Další část našich členů, včetně našich mladých zdravotníků, byla ve stejnou dobu u Šanovské mušle. Zde se pořádal Den pro neziskovky, kde jsme kromě zdravotnické asistence i představovali naši činnost.
Jiří Michal, tiskový mluvčí MS ČČK NDP
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BLAHOPŘÁNÍ

SKLENĚNÁ POPELNICE 2018 - VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Letí k Tobě přání,
ať jsi dlouho mezi námi,
abys dlouho šťastná byla,
další léta ve zdraví oslavila.

Stejně jako loni, byly do soutěže i v letošním ročníku automaticky zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny
do celorepublikového systému třídění a využití obalových odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. Hlavním kritériem
pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území
jednotlivých obcí a měst. Zohledněny byly navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné
hodnocení pak bylo provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich
pravidelného vykazování za stanovené období.
V kategorii měst nad 3 500 obyvatel zvítězilo město Louny, které postoupilo z loňské stříbrné příčky, následované
městy Libochovice a Dubí.
V rámci slavnostního vyhlášení získaly nejlepší obce a města symbolické skleněné popelnice, které jsou již tradičně vygravírovány do originálních skleněných těles, k tomu ještě věcné ceny a také motivační příspěvek od
Ústeckého kraje na podporu odpadového hospodářství.
Součástí soutěže Skleněná popelnice 2018 je také udílení cen kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN.
V rámci prvního jmenovaného se hodnotí sběr drobného elektra prostřednictvím kontejnerů v obcích a na sběrných dvorech. V rámci tohoto systému si mezi městy nad 15 000 obyvatel nejlépe vedlo město Kadaň, v kategorii
měst do 15 000 obyvatel zvítězilo město Šluknov a v kategorii obcí do 5 000 obyvatel patří prvenství městu Úštěk.
ELEKTROWIN je kolektivní systém pro zpětný odběr a využití elektrozařízení a elektroodpadu, jako jsou velké
i malé domácí spotřebiče či elektrické nástroje a nářadí. V rámci vyhlašování výsledků se na první příčce v kategorii obce do 4 000 obyvatel umístila obec Libědice. V kategorii nad 4 000 obyvatel zvítězily, stejně jako loni,
Lovosice. Ocenění Skokan roku, získalo město Děčín.

Dne 23. června
oslaví naše maminka,
babička a prababička
paní

Edeltraud Valachová

krásné osmdesáté narozeniny.
Vše nejlepší přejí
Dáša s rodinou,
Iveta s rodinou, syn Petr,
vnoučata Míla a Káťa
a pravnoučata.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
„Teď a tady“, tak se jmenuje nová výstava porcelánu designéra Petra Hůzy, kterou zahájíme ve středu
19. června v Domě porcelánu s modrou krví.
Petr Hůza (*1974) patří mezi současné výtvarné autory
a designéry, jejichž renomé již přesáhlo hranice České
republiky. Jeho tvorba se zaměřuje na zdánlivě banální
věci a předměty běžné potřeby, které bez ztráty estetické
a funkční kvality transformuje pomocí zdánlivě naivní
ilustrace na nositele emoce či sdělení. Poetickou formou
pomocí grafické zkratky dodává dějům a každodenním
situacím dvojznačnost a naráží na základní schopnosti
komunikace a dorozumění. Petr Hůza je také autor úzce
spjatý s městem Dubí. Vystudoval obor Design keramiky
v ateliéru doc. Pavla Jarkovského na FUD UJEP v Ústí nad
Labem, který má dodnes své zázemí v Dubí na odloučeném
pracovišti v Tovární ulici. Ještě během studií a i po jejich ukončení se do Dubí vracel jako účastník malířských i hrnkových
Mezinárodních porcelánových sympozií Českého porcelánu, a.s.
S některými z jeho prací vzešlých ze sympozií, se naši návštěvníci již setkali v Domě porcelánu s modrou krví, kde tvoří součást
stálé expozice. Petr Hůza absolvoval řadu zahraničních stáží
a od roku 2008 zastává pozici vedoucího oboru Grafická tvorba
– multimédia na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby PF
Univerzity Hradec Králové.

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení výstavy
ve středu 19. června od 17:00 hodin,
úvodní slovo pronese doc. Pavel Jarkovský
a k poslechu zahraje na harmoniku, violoncello a kytaru uskupení Igor Barboi Trio.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jana Tanzmannová, Martina Vlková a Marie Davidová, MIC Dubíwww.infocentrum-dubi.cz

VZPOMÍNKY
Lásku měl na rtech,
dobrotu v srdci
a poctivost ve své duši.

Dne 18. června uplyne již 8 let
od úmrtí naší drahé maminky, babičky a prababičky,

Dne 11. června uplynulo 5 let,
co nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,

VLASTY RUBEŠOVÉ.

pan

MILAN ŠILHAN.

S láskou vzpomínají manželka Jaruš, synové Radek a Roman s rodinami.
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.

paní

Za tichou vzpomínku děkujeme.

S láskou vzpomínají dcera Jaruš,
syn Míla s manželkou, vnoučata a pravnoučata.

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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červen 2019
MKZ zve...

www.mkzdubi.cz

MKZ zve dubské rodiny na výlet
do farma

parku Soběhrdy

dne 4. 7. 2019
odjezd ze Školního nám. v 6:30 hodin
x vstupné hradí MKZ
x účastnický poplatek za autobus:
x děti, důchodci 100,- Kč; dospělí 150,- Kč
REZERVACE MÍSTENEK DO AUTOBUSU:
x

od 12. 6. 2019 od 7:00 hodin
na tel. čísle 602 101 706
x
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