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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po měsíci Vás opět zdravím na stránkách našeho Zpravodaje s informacemi o tom, co nového přinesly našemu
městu další čtyři týdny. Vzhledem k útlumu našeho kulturního a sportovního života ve městě, stejně tak k trvajícímu
uzavření škol dostáváte do rukou vydání pouze dvanácti
stránkové, které Vám vedle aktuálních informací týkajících se života našeho města a práce radnice nechá rovněž
nahlédnout do hned několika historických období a událostí s nimi spojených, které se váží nejen k našemu městu,
ale též k oblasti Teplicka.
 Myslím, že mi dáte za pravdu, že za poslední měsíc
Česká republika ušla veliký kus cesty v boji s nákazou
koronavirem, který zasáhl prakticky celý svět. Striktní
opatření naší vlády, která vstoupila v platnost v polovině měsíce března, přinesla své výsledky a v naší zemi
nedošlo k nárůstu onemocnění v takovém rozsahu takového rozsahu, s nímž bojují např. v Itálii, Francii, Španělsku, či
Spojených státech. Proto si snad můžeme dovolit do dalšího
období pohlížet s mírným optimismem, pokud všichni přispějeme dodržováním zejména hygienických pravidel, která
mají nárůst epidemie eliminovat. Myslím, že dobrou zprávou
nám všem jsou informace přicházející z vědeckých pracovišť, a to ve vztahu k vývoji vakcíny či zkoušení léčebných
metod, které by mohly lidstvo napříště těchto nejrůznějších
pandemií uchránit a v co největší možné míře minimalizovat jejich důsledky.
 Jistě mi dáte též za pravdu, že prožíváme náročné týdny,
které vyžadují maximální opatrnost ve věci ochrany našeho zdraví, ovšem bez pracovního nasazení a podpory těch,
kteří stojí v oné první linii, by stav byl zcela jiný. Proto mi
dovolte z tohoto místa vyjádřit velké poděkování všem,
bez jejichž práce bychom se v této náročné době neobešli:
jsou to především zaměstnanci ve zdravotnictví, lékaři, zdravotní sestry, sanitáři a další zdravotnický a provozní personál, jsou to ale i prodavači a pokladní v marketech, bez
nichž bychom si nedokázali nakoupit nejen potraviny, ale
též tolik potřebný drogistický sortiment, poděkování též
směřuje řidičům městské dopravy a všem zaměstnancům
v dopravní infrastruktuře, zaměstnancům v oblasti úklidu
a likvidace komunálního odpadu, zaměstnancům pracujících v oblasti energetické či vodovodní soustavy. I v našem
městě jsme byli svědky veliké pomoci, která byla adresovaná zejména k našim seniorům, kteří patří mezi ty naše
spoluobčany, kteří vzhledem ke svému věku i zdravotnímu stavu patří mezi ty skupiny našich spoluobčanů, kde je
vysoká opatrnost ve věci ochrany zdraví na místě. Především
bych chtěl vyjádřit velké díky Vám, kteří jste v čase naprostého nedostatku roušek je začali prakticky okamžitě šít,
stejně tak všem, ať už jednotlivcům či organizacím, zapsaným spolkům, kteří jste nabídli pomoc a pomáhat začali.
 Opatření v souvislosti s Covid-19 zasáhla i do tradičních
akcí připomínky událostí spojených s koncem 2. světové
války. V Krupce bylo zrušeno pietní setkání u pomníku 313
obětí pochodu smrti u pomníku na Prokopce. My jsme ve
spolupráci se Severočeským leteckým archivem v „komorním stylu setkání“ uctili položením květin památku amerických letců u pomníku na Cínovci dne 18. dubna, v podobném duchu jsme položili květiny dne 5. května u pomníku
obětem 2. světové války v Pozorce. Je smutné, že v roce 75.
výročí ukončení 2. světové války nemůže být této události
věnována patřičná pozornost a nemohou být pořádána
větší veřejná setkání.
 Ve svém minulém příspěvku jsem Vás informoval, že
jednání Zastupitelstva města Dubí uskutečníme právě kvůli pandemické situaci formou videokonference,
nicméně při přípravě jednání se ukázalo, že po technické, ale
ani organizační stránce není možné zajistit takové propojení, které by umožnilo naprosto bezproblémové jednání.
Největším problémem bylo nekapacitní a pomalé připojení několika zastupitelů k internetové síti a hrozilo reálné
nebezpečí, že spojení bude přerušováno v průběhu jednání. Mezitím došlo k uvolnění stavu týkajícího se právě
jednání obecních zastupitelstev, kdy byly určeny všechny
bezpečnostně-hygienické podmínky, proto jsme se rozhodli pro jednání osobní, a to za dodržení všech nařízení.
Jednání se proto uskutečnilo ve velkém sále Lidového
domu v Pozorce, a to ve čtvrtek 16. dubna, kde bylo mož-
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no zajistit požadované dvoumetrové rozestupy, stejně
tak velikost sálu umožnila přítomnost hostů jednání z řad
našich občanů i médií, samozřejmostí bylo jednání v rouškách. Obsáhlá část materiálů, které nám byly předloženy
k projednání, byla majetko-právní povahy, a to zejména
ve vztahu ke zveřejnění záměrů prodejů pozemků, samotných prodejů pozemků, bezúplatných převodů vlastnického práva apod. Po projednání jsme rovněž naším
usnesením vyjádřili souhlas s rozpočtovými opatřeními,
která se týkala navýšení rozpočtu technického odboru,
a to na akci „Vnitřní stavební úpravy v objektech ZŠ Dubí 2“,
a to ve výši cca 1 300 tis. korun, další rozpočtové opatření se týkalo opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie na
Cínovci, kdy jsme navýšili rozpočet dotačnímu odboru,
a to o 1 500 tis. korun. Poměrně obsáhlá diskuse vznikla
před projednáním materiálu týkajícího se poskytování individuálních dotací z rozpočtu našeho města sportovním
klubům a oddílům, ze strany zastupitelů padl též návrh na
ponížení těchto návrhů dotací, a to ve vztahu k současné
pandemické situaci, jelikož nikdo nevíme, jak se bude vyvíjet dále a kdy bude umožněno sportovcům věnovat se
svým aktivitám. Nakonec jsme se většinově shodli, že dotační prostředky zůstanou v navržené výši, protože v případě jejich nevyužití k danému účelu musí být vráceny
a nemohou se převádět např. do dalších období či využít
k jiným účelům. Po projednání jsme schválili obecně závaznou vyhlášku, kterou jsme stanovili školské obvody spádových mateřských škol na území našeho města, což je důležité pro zápisy dětí pro přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Na základě požadavku Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje jsme vyslovili souhlas se způsobem
povolání Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Dubí.
V tomto případě se jednalo o schválení technických podmínek a způsobu svolávání hasičů v případě vyhlášení požárního poplachu. Ve vztahu k opravě kostela Nanebevzetí
Panny Marie na Cínovci jsme schválili výjimku ze Směrnice
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to vzhledem ke specifickému charakteru zakázky zaměřené na
kulturní památky a restaurování jejich částí, a to z důvodu
oslovení pouze těch dodavatelů, kteří splňují specifické
požadavky dané Ministerstvem kultury České republiky
a Národním památkovým ústavem České republiky, přičemž dobrou zkušenost jsme získali spoluprací s firmou
MEANDR Martin Černý, která byla oslovena. Po projednání
tohoto materiálu jsem byl interpelován jedním z přítomných občanů ve věci rozdílného odstínu barvy věže a průčelí
kostela, skutečně je tomu tak, obě barvy mají odlišné
odstíny, což bylo dáno nařízením památkářů, kteří určují
při opravě kostela všechny technologie. Památkáři zde
hrají hlavní roli a musíme se jejich požadavkům vždy
podřídit. Bohužel ne vždy jsou jejich nařízení dobrá a často
se mění v průběhu prováděných oprav, a to platí obecně.
Na základě našeho zjištění bude provedena revize těchto
prací a uskutečněny kroky k nápravě. Byla uzavřena dohoda se zhotovitelem, že nápravu provede po zahájení další
etapy prací bezplatně. Na základě žádosti, která nám byla
podána z důvodu pandemické situace, jsme se shodli na
prodloužení dodací lhůty cisternové automobilové stříkačky od firmy THT Polička, která nám vůz dodá, a to o jeden
měsíc a formou dodatku ke smlouvě jsme schválili termín
pro dodání do 12. června t. r. Po projednání jsme rovněž
schválili Smlouvu o partnerství v rámci projektu Podpora
komunitní práce ve městě Dubí, a to s naším partnerem,
jímž je Květina, zapsaný spolek. Účelem této smlouvy je
zajištění realizace tohoto projektu, který bude podpořen
jednak z Evropského sociálního fondu a jednak ze státního
rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, přičemž tato Smlouva o partnerství je bez
finančního plnění.
 Z důvodu zefektivnění zadávání zakázek v době nouzového stavu a omezení volného pohybu a dalších vládních
omezení vydaných v rámci zvládnutí pandemického stavu
je velmi neefektivní a zdlouhavé řídit se vydanou směrnicí,
a proto jsme po dobu nouzového stavu většinovým názorem souhlasili se zrušením této směrnice a zadáváním
zakázek na přímo, což umožní urychlit proces zadávání
a podpoří dodavatele služeb či stavebních prací. Tato naše
směrnice doplňuje ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek a v mnoha ohledech ho zpřísňuje, abychom

zajistili transparentnost při výběru zhotovitele pro naše
městské zakázky. V této problematické situaci se však ukázalo, že nám tato dodatečná „přísnost“ komplikuje práci
a významně zpomaluje výběr zhotovitelů zakázek. Proto
jsme ji zrušili a řídíme se pouze vlastním zákonem.
 Na základě žádosti dodavatele jsme po projednání
vyjádřili souhlas s dodatkem ke smlouvě o předfinancování mezd pracovníků veřejně prospěšných prací. V souvislosti s projednáváním tohoto materiálu byl dán ústy přítomné občanky návrh na okamžité zrušení této smlouvy,
protože v jejím pohledu je ve městě nepořádek a firma
paní Vaškové se o úklid nestará. Toto tvrzení jsem musel
odmítnout, vyhodnotil jsem ho jako zaujaté a neobjektivní
a navíc zajištění úklidových prací touto dodavatelskou firmou je pro naše město především finančně výhodné, a to
ve vztahu k zajištění ručního čištění města fi. Marius Pedersen a. s., kdy jsme před zavedením úklidu prostřednictvím
veřejně prospěšných prací platili za 4 pracovníky této firmy
o 50% více, než za 15 – 20 pracovníků v systému veřejně
prospěšných prací. Zde asi není opravdu o čem přemýšlet.
Navíc si myslím, že v našem městě nejsem sám, kdo pořádek sleduje a vidí za poslední období jeho zlepšení. Musím
i dodat jednu skutečnost, které stále tak nějak nemohu
porozumět: vždyť kdybychom si tento nepořádek na území našeho města nedělali sami, tak bychom ho neměli,
nikdo jiný nám nepořádek neudělá, než my sami. Stejně
tak ve vztahu k úklidu musím uvést, že se mi nelíbí taková „falešná sousedská solidarita“, kdy jeden ze sousedů ví,
že druhý odvezl odpad ze své zahrádky třeba na městský
pozemek, ale říct, kdo tento nepořádek udělal, nemůže,
protože by se sousedem pak nevydržel. V minulosti jsem
již mnohokrát informoval o černých skládkách a jejich vzniku
a také o tom, kdo je zakládá. V 90 % případů černé skládky
zakládají místní obyvatelé a hlavně rostou u zahrádkářských kolonií, kde se nedaří přesvědčit naše zahrádkáře,
aby svůj odpad likvidovali příslušným způsobem a ne tak,
že ho vyvezou do roští za plotem. Těžko se to napravuje,
protože tento „zvyk“ je tu s námi desítky let. Zde bych zmínil i facebookovou „iniciativu“ pana Kašpara o mapování
černých skládek. Připadá mi to, jako když někdo říká, že
kompetentní pracovníci města, včetně činnosti městské
policie jsou úplně mimo realitu a o danou problematiku
se nikdo nestará. O všech černých skládkách velice dobře víme, a co se dá uklidit, také uklízíme. Ale to pouze na
pozemcích, které patří městu. V ostatních případech
informujeme příslušné vlastníky pozemků a vyzýváme je
k zajištění nápravy. V tomto případě je tato iniciativa o to
„úsměvnější“, protože zmíněná kritika nepořádku v lokalitě
Důl Bedřich ze strany pana Kašpara a paní Kašparové, která
zazněla na facebooku a při jednání Zastupitelstva města,
má zajímavý závěr. O nepořádku a vzniku hromady odpadu zde víme a několikrát zde byla umístěna mobilní kamera městské policie. A opět musím říci, že ten nepořádek
tam dělají místní zahrádkáři a všichni o tom vědí. V okamžiku
sledování se nepořádek přestane hromadit. Kamera se
odstraní a hromadění odpadu vesele pokračuje dál. Velice mě však pobavilo, když jsem se v dané lokalitě zajímal
o místní poměry a zjišťoval jsem, jak je to tady s tím odpadem, tak jsem od jednoho místního obyvatele dostal odpověď: „Na co si ta ženská stěžuje, když tady měli zahradu,
tak tam vyváželi bordel taky.“ Tak nevím, co si o tom mám
myslet a závěr ať si udělá každý sám. Jediné, co opravdu
funguje, je zajištění těchto míst kamerovým systémem
městské policie a zřejmě to v místech, kde to bude technicky možné, učiníme. Ale mám obavu, že v tomto případě
nepořádníci odvezou odpad o kousek dál a skládka začne
vznikat jinde. Zkrátka, jak jsem již konstatoval mnohokrát, problém není v nedostatečném úklidu. Problém je
v lidech, kteří ten nepořádek zcela vědomě a pravidelně
dělají.
 Jak jsem Vás již informoval ve vztahu k akci „Vnitřní stavební úpravy v ZŠ Dubí 2“, tak po projednání jsme pro tuto
akci schválili dodavatele, a to firmu Alpin Mont Servis, s. r. o.
Dubí, která podala nabídku jako jediný uchazeč za celkovou nabídkovou cenu ve výši Kč 1 073 792,00 bez DPH,
kterou jsme vyhodnotili jako cenu obvyklou. Po projednání jsme rovněž udělili výjimku ze Směrnice o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Rokosovského a Sportovní“,

přičemž základním důvodem tohoto našeho kroku je souběh prací, a to našich prací rekonstrukčních a prací firmy
ČEZ Distribuce, a. s., které se týkají kabelizace.
 V závěru jednání vznikla poměrně obšírná diskuse týkající se sociálních sítí, a to konkrétně facebookové stránky,
která nese název Město Dubí, skupina pro občany a přátele města Dubí. Jádrem diskuse je název této stránky –
Město Dubí, protože nezasvěcený, třeba zcela náhodný
návštěvník těchto stránek, může být uveden v omyl, že
se jedná o oficiální facebook Města Dubí, tedy Městského
úřadu Dubí, která je rovněž k dispozici s podtitulem „úřad“.
Tedy nejde o nic jiného, než o pouhopouhé vypuštění
části názvu, tedy Město Dubí. Proto budou správci těchto
stránek osloveni právním zástupcem Města Dubí s tímto
dotazem a je jen na nich, k jakému stanovisku se přikloní.
Zároveň jedním z přítomných správců této facebookové
stránky byl vysloven názor, že není v silách správců pročítat všechny reakce a reagovat na ně např. mazáním, pokud
v sobě nesou třeba vulgarity. Již jsem se o tomto problému
několikrát zmiňoval a jen mohu říci, že z některých věcí je
mi opravdu smutno.
 V měsíci dubnu svou schůzi měla rovněž Rada města
Dubí, s radními jsme se setkali též na osobním jednání
za dodržení předepsaných podmínek rozestupů a jednání v rouškách, dne 21. dubna. Rovněž jsme především
projednali materiály majetko-právní povahy a přijali buď
závazná usnesení či doporučující s naším stanoviskem
k rozhodnutí zastupitelům. Zejména se jednalo o schvá-

lení žádostí ve věci zřízení věcných břemen, souhlasy
s umístěním inženýrských sítí a stavby rodinných domů,
doporučující stanoviska zastupitelům se týkala zejména
zveřejnění záměrů prodejů či směny pozemků, souhlasné
stanovisko jsme vyslovili s pronájmem části pozemku za
účelem umístění stánku na prodej ovoce a zeleniny, a to
na prostranství před lékárnou v Krušnohorské ulici tak,
jako tomu bylo v loňském roce. Ve vztahu k našim podnikatelům, kteří mají své provozovny v zařízeních Města
Dubí, jsme z důvodu vyhlášení nouzového stavu vydali ve
formě usnesení naše rozhodnutí, jímž jsme snížili nájemné na částku Kč 10,00, a to zpětně od měsíce března do
konce měsíce května t. r. Schválením rozpočtového opatření jsme navýšili odboru vnitřních věcí rozpočet o částku
280 tis. korun, a to ve vztahu k doplňovacím volbám do
Senátu Parlamentu České republiky, kterou jsme ve formě
příspěvku obdrželi od Ministerstva vnitra České republiky.
Po projednání jsme vyjádřili souhlas s předloženým konceptem zápisu do Pamětní knihy města Dubí za rok 2019,
který paní kronikářka ručně přepíše.
 A tak se, vážení spoluobčané, dostávám pomalu k závěru
mého příspěvku pro tento měsíc. K mé velké lítosti Vás ani
dnes nemohu pozvat na žádnou z kulturních akcí, které
byly již organizačně připravovány, a museli jsme je zrušit, proto ani v letošním roce se z důvodu ochrany zdraví
nepřipojujeme k tradiční Noci kostelů, která je v našem
městě spojena s kulturním programem a setkáním se zajímavým hostem, stejně tak ani v letošním roce nemohu
pozvat naše seniory na jejich pravidelný výlet za poznáním,

který rovněž byl ze strany Městského kulturního zařízení
již připravován. Myslím, že si můžeme všichni vzájemně
popřát, abychom dokázali tento pandemický stav překonat, abychom toto – snad mohu uvést – křehké vítězství nad
koronavirem dokázali zúročit a nadále dodržovali všechna nařízení, která nám doporučují naši epidemiologové,
hygienici i praktičtí lékaři, s nimiž jsme mnohdy v telefonickém kontaktu a konzultujeme s nimi naše nejrůznější
zdravotní potíže či užívání předepsané medikace.
 Moc bych si přál, až Vás oslovím příští měsíc, abychom
byli zase o kus dál s naším – zatím – úspěšném boji s koronavirem a abych Vám mohl dát již příznivější informace. Nicméně popřát si pěkné dny měsíce května, které
mnozí trávíme v přírodě či na našich zahrádkách se svými
nejbližšími, jistě můžeme. Přeji Vám, ať touto dobou všichni projdeme především v dobrém zdraví a až se společně
na stránkách našeho Zpravodaje setkáme příští měsíc,
budeme stát již na prahu letního období, které máme spojeno především s prázdninami a dovolenými, s cestami za
poznáním a odpočinkem. Je jen těžko odhadnutelné, jakou dovolenou nám tento pandemický stav letos dovolí,
ale myslím, že i Česká republika, ale i naše blízké okolí
nám nabízí spoustu zejména přírodních zajímavostí i turistických možností, jimiž lze náš volný čas vyplnit a možná
poznat další pěkná místa, která dosud neznáme, či ta, která
jsme již třeba dlouhá desetiletí nenavštívili…
 Se všemi se těším v červnovém vydání Dubského zpravodaje s přáním všeho dobrého na shledanou.
Ing. Petr Pípal, starosta

 Usnesení č. 626/24/2020: RM po projednání schvaluje Smlouvu o dílo č. 25/2020 uzavřenou s Regionální
rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a. s., jejíž předmětem je administrace projektů „Vybudování učebny přírodních věd“ a „Vybudování odborné jazykové
učebny a informatiky“ na Základní škole Dubí 2.
 Usnesení č. 627/24/2020: RM po projednání schvaluje Smlouvu o dílo č. 26/2020 uzavřenou s Regionální
rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a. s., jejímž
předmětem je administrace výběrových řízení k projektům „Vybudování učebny přírodních věd“ a „Vybudování odborné jazykové učebny a informatiky“ na
Základní škole Dubí 2.
 Usnesení č. 637/24/2020: RM po projednání schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
„Pořízení zahradních kompostérů pro rodinné domy
v Dubí“, a to společnost SDO Technika, s. r. o. Šenov
u Nového Jičína, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výšiKč 670 500,00 bez DPH.
 Usnesení č. 638/24/2020: RM po projednání:
1/ souhlasí s udělením výjimky ze směrnice města
č. 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro akci „Rekonstrukci veřejného osvětlení v Dubí - Pozorce“; 2/ souhlasí se zadáním této zakázky společnosti
ENERGON Dobříš, s. r. o., Dobříš za celkovou cenu
Kč 497 953,00 bez DPH.
RM na své schůzi dne 10. března mj. projednala:
 Usnesení č. 657/25/2020: RM po projednání bere
na vědomí uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti
absolvování odborných stáží, praxí a exkurzí s Vysokou
školou aplikované psychologie, s. r. o. se sídlem Praha 5
– Jinonice.
 Usnesení č. 659/25/2020: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2020 ve výši 240,56 tis.
Kč – navýšení rozpočtu ORJ 2 – převod finančních prostředků z účtu EKOKOM na výdajový účet města, ze
kterého byly faktury společnosti Marius Pedersen, a. s.
uhrazeny a připsání uhrazené částky zpět do rozpočtu
ORJ 2.
 Usnesení č. 660/25/2020: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 14/20 ve výši
9,9 tis. Kč – finanční příspěvek pro ZŠ Dubí 2 na
dopravu autobusem pro děti v rámci akce „Poznáváme
historii naší české země“, vč. změny závazných ukazatelů. (Na základě rozhodnutí paní ředitelky se tato akce
uskuteční v příštím školním roce – pozn. red.)
 Usnesení č. 661/25/2020: RM po projednání
schvaluje výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce 1.

nadzemního podlaží v Domě s pečovatelskou službou, Bílinská 141, Dubí 3 – 2. etapa“, a to firmu Roman
Lang, Hrob, která podala nejnižší cenovou nabídku ve
výši Kč 1 230 532, 10 vč. DPH.
 Usnesení č. 662/25/2020: RM po projednání schvaluje výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce veřejného
osvětlení Žižkova ul.“, a to společnost TELKONT s. r. o.
Teplice, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši
Kč 601 798,56 vč. DPH.
 Usnesení č. 663/25/2020: RM po projednání rozhodla o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Opravy výtluků na místních
komunikacích ve městě Dubí v roce 2020“. (Důvodem
byla ta skutečnost, že nabídky podaly firmy s nevhodnou technikou pro tyto práce pro města – pozn. red.)
 Usnesení č. 664/25/2020: RM po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 193/2020 o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu – služebnosti mostu – parkoviště v ul. Tovární v Dubí 1.
 Usnesení č. 665/25/2020: RM po projednání souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve
výši Kč 3 000,00 od SK Dubí pro MŠ U Křemílka, Dubí 2,
a to na sportovní rozvoj školy.
 Usnesení č. 666/25/2020: RM po projednání bere na vědomí termín a místo pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v mateřských
školách, jejichž zřizovatelem je Město Dubí. (Jedná se o tyto mateřské školy: Dubánek, U Křemílka,
Cibuláček a MŠ Mstišov – pozn. red.)
 Usnesení č. 667/25/2020: RM po projednání schvaluje přidělení individuálních dotací pro rok 2020 dle
předloženého návrhu. (Jedná se dotace pro oblast sociální péče – pozn. red.)
 Usnesení č. 668/25/2020: RM po projednání souhlasí s poskytnutím finančních prostředků Českojiřetínskému spolku, a to ve výši
Kč 50 000,00 na částečné pokrytí nákladů periodika
Krušnohorské noviny. Finanční prostředky se poskytují
v rámci propagace a reklamy města Dubí.
 Usnesení č. 669/25/2020: RM po projednání:
a/ schvaluje poskytnutí individuálních neinvestičních dotací dle předloženého návrhu přílohy č. 1;
2/ doporučuje Zastupitelstvu města Dubí schválit
poskytnutí individuálních neinvestičních dotací
dle předloženého návrhu přílohy č. 2. (Jedná se
dotace pro oblast volnočasových aktivit a sportu –
pozn. red.)
(šl)

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RM na své schůzi dne 11. února mj. projednala:
 Usnesení č. 618/24/2020: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020 ve výši 235,95 tis.
Kč – Navýšení rozpočtu ORJ 4 OŠ – uvolnění finančních
prostředků na zajištění administrace výběrových řízení k projektům „Vybudování učebny přírodních věd“
a „Vybudování odborné jazykové učebny a informatiky“ v Základní škole Dubí 2. Celková částka je 235,95
tis. Kč včetně DPH.
 Usnesení č. 619/24/2020: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020 ve výši 72,6 tis. Kč
– Navýšení rozpočtu ORJ 4 OŠ – uvolnění finančních
prostředků na zajištění administrace k projektům
„Vybudování učebny přírodních věd“ a „Vybudování
odborné jazykové učebny a informatiky“ v Základní
škole Dubí 2. Celková částka je 72,6 tis. Kč vč. DPH.
 Usnesení č. 620/24/2020: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020 ve výši 6,28 tis. Kč –
na odkoupení pozemku p. č. 452/31 k. ú. Dubí u Teplic.
 Usnesení č. 621/24/2020: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2020 ve výši 50 tis. Kč na
pořízení mobilní audio aparatury pro účely Jednotky
sboru dobrovolných hasičů.
 Usnesení č. 623/24/2020: RM po projednání schvaluje předložený program Dubských
slavností 2020.
 Usnesení č. 624/24/2020: RM po projednání bere
na vědomí přerušení provozu mateřských škol v době
letních prázdnin dle přiložené tabulky. (Podrobnější
informaci přináší i toto vydání Dubského zpravodaje na
str. 8 – pozn. red.)
 Usnesení č. 625/24/2020: RM po projednání:
1/ bere na vědomí žádost paní ředitelky Evy Valtové
o uvolnění z funkce ředitelky Základní umělecké
školy Dubí, a to ke dni 31. 8. 2020; 2/ rozhodla v souladu s ustanovením par. 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s ustanovením par. 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů
o vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvkové organizace;
3/ ukládá paní vedoucí odboru školství a sociálních věcí
zabezpečit potřebné úkony k realizaci tohoto usnesení.
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květen 2020
MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
V době nouzového stavu Městská policie
Dubí provádí denně kontroly dodržováníí
du
nařízení vlády. Po zavedení opatření z důvodu
pandemie někteří občané zpočátku nedodržovali
povinnost nosit na veřejnosti roušky, zejména se
to týkalo městské části Pozorka. Strážníci neustále
dokola chodili a domlouvali těmto občanům,
aby roušky na veřejnosti nosili jako ostatní.
V devíti případech strážníci udělili desetitisícové
pokuty za neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Po
zavedení nařízení vlády o vymezení prodejní doby
v některých obchodech pro osoby starší 65 let se
strážníci denně setkávali s lidmi, kteří nechtěli
toto nařízení respektovat. Správnímu orgánu
bylo zasláno několik oznámení o nedodržení
nařízení vlády. I přesto, že jedna hlídka městské
policie denně od 8:00 do 10:00 hodin stojí před
obchodem Penny market, tak se stále snaží někdo
projít do obchodu, i když nesplňuje požadovaný
věk. Lidé jsou schopni si vymyslet úsměvné
důvody. Jeden mladík se domáhal vstupu
do obchodu v době, kdy byla prodejní doba
vyhrazená pro osoby starší 65 let s odůvodněním,
že strážníkům jdou špatně hodinky, že už je 10:00
hodin. Strážníkům ukazoval hodinky a myslel, že
mu to projde, domluvil se i se svou přítelkyní, aby
si také přenastavila své hodinky. Ve skutečnosti
bylo půl desáté. Když mu toto neprošlo, uvedl,
že si asi hodinky přetočil špatně na letní čas
a požadoval od strážníků, aby si ho jako nevšimli,
když projde do obchodu. Ani s tímto neuspěl.
Strážníci rovněž prováděli kontroly dodržování
karantény u rodiny, která se vrátila z Německa,
a někteří členové rodiny vykazovali známky
onemocnění, u těchto osob byl předpoklad,
že karanténní opatření nebudou dodržována.
Ke kontrolám byl využíván městský kamerový
systém, s jehož pomocí bylo odhaleno, že
nařízená karanténa ze strany těchto občanů
není dodržována. Karanténa neznamená, že
budou chodit po Dubí jenom trochu a jenom
po chodníku, jak se údajně domnívali. Tyto
osoby ihned, jak vyšly z domu, tak byly strážníky
zadrženy a poslány zpět do svého bytu. Porušení
karantény bude řešeno správním orgánem.
Na služebnu městské policie přišel muž,
který službu konajícímu strážníkovi oznámil,
že jde z fotbalu a že jde nahlásit, že ve škole
přepadli školníka. Muž staršího vzhledu působil
značně zmateně a neměl u sebe žádné doklady.
Komunikace s tímto oznamovatelem byla dosti
náročná, strážnici nemohli zjistit jeho jméno,
ani odkud je. Po několika pokusech se podařilo
zjistit, že se jedná o 78 letého muže z Teplic, který
má trvalé bydliště hlášené na úřední adrese na
Magistrátu města Teplice. Strážníci zjišťovali, zda
neodešel z nějakého domova důchodců v okolí,
ale nikde v okolí nebyl ubytovaný. Muže strážníci
nakonec předali záchranné službě, která ho
odvezla na psychiatrické oddělení.
Strážníci při kontrole dodržování nařízení vlády
v obchodě Penny market v době od 8:00 do 10:00
hodin zaregistrovali 84 letého muže, který si
zboží místo do nákupního košíku dával za košili.
Strážníci na toto upozornili ostrahu obchodu,
a když nakupující muž prošel pokladnou bez
zaplacení zboží, které si dal za košili, tak byl zadržen
ostrahou společně s přítomnými strážníky. Muži
byla na místě udělena pokuta za krádež.
V 03:00 hodin oznámila žena z Dubí, že ve
večerce v Bystřici v ulici Dlouhá houká poplašné
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zařízení. Na místo vyjela hlídka městské
p
policie. Siréna alarmu houkala. Strážníci
zzk
zkontrolovali
zvenčí celý objekt a ten byl
nenarušený, nebyly znatelné žádné stopy
po násilném vniknutí. Jeden z hlídky se díval
prosklenými dveřmi do objektu, ale kvůli tomu, že
skleněná výplň byla z kouřového skla, tak nebylo
uvnitř vidět. Když od dveří odcházel, tak zaslechl
zapraskání, zvuk vyšel z objektu. Strážník se
snažil přes kouřové sklo pohlédnout dovnitř, zda
nespatří nějaký pohyb. Všiml si slabého záblesku
světla, ten ale nevycházel ze svítilny, ale blikal
jako od otevřeného ohně. Před budovou ale nebyl
vůbec cítit kouř. Světlo začalo blikat stále víc a už
bylo jasné, že se do objektu nikdo nevloupal, ale
že uvnitř hoří. Skleněné dveře nebyly z kouřového
skla, ale prostor uvnitř byl tak zakouřený, že sklo
budilo dojem, že je z kouřového skla a dveře
natolik utěsněné, že ven nebylo nic cítit. Na místo
byl přivolán hasičský záchranný sbor. Hasiči požár
zlikvidovali. Podle předběžného vyjádření byla
příčinou požáru technická závada. Strážníci byli
pochváleni, že po kontrole objektu zvenčí, kde
nebylo zjištěno násilné vniknutí, z místa neodjeli,
což je běžný postup, ale že se aktivně snažili zjistit
příčinu, proč se spustil alarm. Kdyby z místa odjeli,
tak by škody na poškozeném objektu i na okolních
budovách byly podstatně větší.
Na hřbitově v Novosedlicích podle návštěvníků
hřbitova opět dochází k drobným krádežím
květin a výzdoby hrobů. Strážníci se domluvili
se správkyní hřbitova, že pokud spatří někoho,
u koho bude mít podezření, že by se mohl
dopouštět těchto krádeží, ať o tom neprodleně
informuje hlídku městské policie. Na hřbitov byly
umístěny i mobilní kamery, ale ty neobsáhnou
celý prostor tohoto rozsáhlého hřbitova, proto
se strážníci snaží co nejvíce eliminovat tuto
činnost dalšími opatřeními. V odpoledních
hodinách volala správkyně hřbitova, že se po
hřbitově pohybuje muž a chodí od jednoho
hrobu k druhému a jeho cílem je pravděpodobně
něco z výzdob hrobů odcizit. Na místo vyjely
hlídky městské policie, jedna hlídka k přednímu
vchodu a druhá k zadnímu vchodu. Strážníci tuto
osobu dostihli a zjistili, že se nejedná o muže,
ale o 41 letou ženu z Teplic. Žena si chtěla ze
hřbitova odnést kytici květin. Strážníkům tvrdila,
že květiny našla na cestičce mezi hroby. Strážníci
ženu požádali, aby jim ukázala obsah plného
batohu. Batoh obsahoval pět malých sošek
a jednu větší sošku Panny Marie. Žena uvedla, že
sošky nalezla vyhozené v kontejneru na odpad.
Její tvrzení bylo ke stavu nepoškozených sošek
zcela nepravděpodobné. Po zveřejnění fotografií
sošek na webových stránkách okolních měst se
přihlásili jejich majitelé. Sošky byly ženě odejmuty
a předány komisi k projednávání přestupků, která
se bude tímto jednáním ženy zabývat.
Muž z Bystřice ve večerních hodinách
oznámil, že mu někdo před domem naboural
do zaparkovaného vozidla a z místa ujel. Když
strážníci přijeli na místo dopravní nehody, tak
zjistili, že na vozidle, které způsobilo dopravní
nehodu, došlo k poškození chladiče, ze kterého
vytékala chladicí kapalina. Řidič, který z místa
odjel, za sebou nechal stopu po této kapalině.
Strážníci museli rychle vyjet za vozidlem, než mu
chladicí kapalina ve vozidle dojde a řidič by mohl
poškozené vozidlo odstavit někam mimo veřejný
prostor. Poškozené vozidlo kličkovalo po celé
Bystřici, řidič se pravděpodobně snažil najít místo,

kam by vozidlo ukryl. Nakonec ho zaparkoval
ve vedlejší ulici, kde došlo k dopravní nehodě,
a z místa odešel. Strážníci po domluvě s Policií ČR,
oddělení dopravních nehod, na poškozené vozidlo
namontovali technický prostředek k zabránění
odjezdu vozidla do doby, než se zjistí, kdo vozidlo
řídil. Dopravní nehodu vyšetřuje Policie ČR.
Záchranná služba oznámila, že vysílá lékaře
do Dubí k muži, u něhož pravděpodobně
došlo k zástavě srdce. Hlídka městské policie
se pohybuje po Dubí a vždy na místo dojede
o několik minut dříve, než vozidlo záchranné
služby, což může být pro opětovnou obnovu
srdeční činnosti rozhodující. Pokud se včas
provede kvalifikovaná první pomoc, na kterou jsou
strážníci každoročně proškolováni a jsou vybavení
automatickým defibrilátorem pro případy zástavy
srdce, tak je velká šance, že pacient přežije bez
následků. Rozhodující je vždy čas. Strážníci na
místě zjistili pomocí defibrilátoru, že srdce muže
již nefunguje tak, jak má, jen fibriluje. Strážníci
připojili automatický defibrilátor a ten doporučil
výboj. Po třetím výboji se srdce rozeběhlo a začalo
pumpovat krev. Po příjezdu záchranné služby se
první pomoci ujal lékař. Podle získaných informací
je muž v pořádku a bez následků.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí

JSDH DUBÍ
Dne 28. 4. 2020 po 15. hodině vyjela jednotka
SDH Dubí k rozsáhlému požáru lesního porostu
a hrabanky v katastru Cínovce u rozcestí U vojáka.
Na likvidaci požáru se podílelo celkem 7 jednotek
z ČR a 2 jednotky z Německa. V pozdních večerních hodinách bylo požářiště předáno naší
jednotce, která prováděla dozor do 6:00 hodin.
Odhadovaná škoda na 2 hektarech lesního porostu se vyšplhala na částku 250 000,- Kč.
Hasiči žádají občany, aby ve volné přírodě nemanipulovali s otevřeným ohněm, a to včetně kouření. Z důvodů velkého sucha hrozí extrémní nebezpečí vzniku požárů polních i lesních porostů.
I na svých pozemcích, aby odložili pálení zahradního odpadu případně zakládání ohně k opékání na pozdější období, kdy pominou současná
extrémní sucha.
Hasiči Dubí

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování Místní skupině ČČK
Novosedlice, Dubí a Proboštov
Uplynulé období bylo náročné a mělo na nás úplně
jiné požadavky, než na jaké jsme zvyklí. Poukázalo
na naše slabiny, ale také na silné stránky občanské
společnosti.
Místní skupina Českého červeného kříže pro Novosedlice, Dubí a Proboštov v pravou chvíli přišla
s nabídkou pomoci a spolupráce.
Našim seniorům, v době nouzového stavu a vládních omezení, zprostředkovala nákup základních
potravin a léků, zajišťovala pravidelné dodávání teplých obědů. Doplňovala rouškami dubský
Rouškovník a mimo jiné zajišťovala zpěv pod okny
seniorů.
To vše pro tuto chvíli skončilo, po rozvolnění omezujících opatření už není potřeba této pomoci
využívat, ale určitě se patří všem členům MS ČČK
poděkovat za ochotu, iniciativu a nasazení.
Mgr. Radek Kindl, tajemník MěÚ Dubí

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST CÍNOVCE
Vážení občané,
v rámci Dopravy Ústeckého kraje je zajištěna dopravní obslužnost Cínovce linkou č. 398 (Dresden) – Altenberg – Zinnwald/Cínovec – Dubí – Teplice
a zpět, přičemž linka t. č. nezajišťuje dopravu v režimu mezistátní autobusové linky, nýbrž – jak je zřejmé z přiloženého jízdního řádu – zajišťuje dopravní
obslužnost vnitrostátní, a to zvlášť na území Saska a stejně tak zvlášť na území České republiky.
Tento stav je platný ke dni uzávěrky dat Dubského zpravodaje, tedy k 5. květnu. Prosím, ve věci jakýchkoliv změn sledujte webové stránky Krajského
úřadu Ústeckého kraje, a to sekci Doprava Ústeckého kraje a následně podsekce Jízdní řády a Autobusové linky, kde jsou zveřejňovány aktuální jízdní řády.
Budou-li k dispozici další aktualizované informace ke dni předání dat červnového vydání Dubského zpravodaje do tisku, budu Vás samozřejmě informovat.
Jiří Šiller
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Altenberg-Zinnwald-Teplice
Platí od 14.3.2020 do odvolání
ZASTÁVKA

Zóna

PRACOVNÍ DNY
13
115
123
131
139
147
3
5
7
9
11
1
107
/01 /01 /01 /01 /01 /01 /01 /01 /01 /01 /01 /01 /01
23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
423
423
421
421
421
421
401

/
0
1
2
3
4
5

Dresden,,Hbf
Bannewitz,,Windbergstrasse
Possendorf,,Hauptstr.
Dippoldiswalde,,Busbahnhof
Schmiedeberg,,Mitte
Kurort Kipsdorf,,Bahnhof
Altenberg,,Bahnhof
Altenberg,,Bahnhof
Altenberg,,Pl des Bergmanns
Altenberg,,Zinnwalder Strasse
Zinnwald,Georgenfeld,Zollhof
Zinnwald,,Grenzsteinhof
Zinnwald,,Wendeplatz
Zinnwald,,ZOLL m
Cínovec,,CLO m
Dubí,Cínovec,CLO
Dubí,Cínovec,ýeské pomezí
Dubí,žel.st.
Dubí,kostel
Dubí,MČÚ
Dubí,Pozorka,pošta
Teplice,Hlavní nádraží
Poznámky
jede v pondČlí
jede v úterý
jede ve stĜedu
jede ve þtvrtek
jede v pátek
jede v sobotu
jede v nedČli

odj.

pĜíj.
odj.

pĜíj.

5:45
5:56
6:02
6:15
6:27
6:32
6:44
6:45
6:46
6:47
6:49
6:50
6:52

7:39
7:54
8:01
8:15
8:27
8:32
8:44
8:45
8:46
8:47
8:49
8:50
8:52

9:39
9:54
10:01
10:15
10:27
10:32
10:44
10:45
10:46
10:47
10:49
10:50
10:52

6:53
6:55
7:01
7:05
7:06
7:09
7:15

8:53
8:55
9:01
9:05
9:06
9:09
9:15

11:39
11:54
12:01
12:15
12:27
12:32
12:44
12:45
12:46
12:47
12:49
12:50
12:52

10:53
10:55
11:01
11:05
11:06
11:09
11:15

13:39
13:54
14:01
14:15
14:27
14:32
14:44
14:45
14:46
14:47
14:49
14:50
14:52

12:53
12:55
13:01
13:05
13:06
13:09
13:15

15:39
15:54
16:01
16:15
16:27
16:32
16:44
16:45
16:46
16:47
16:49
16:50
16:52

14:53
14:55
15:01
15:05
15:06
15:09
15:15

17:39
17:54
18:01
18:15
18:27
18:32
18:44
18:45
18:46
18:47
18:49
18:50
18:52

51
45
f`
6:30
6:41
6:47
7:00
7:12
7:17
7:29
7:30
7:31
7:32
7:34
7:35
7:37

109
45
f`

53
45
f`
7:45
7:56
8:02
8:15
8:27
8:32
8:44
8:45
8:46
8:47
8:49
8:50
8:52

7:38
7:40
7:46
7:50
7:51
7:54
8:00

16:53
16:55
17:01
17:05
17:06
17:09
17:15

215
45
f`

55
45
f`
9:42
9:55
10:01
10:15
10:27
10:32
10:44
10:45
10:46
10:47
10:49
10:50
10:52

8:53
8:55
9:01
9:05
9:06
9:09
9:15

SOBOTA + NEDċLE
223
57
231
45
45
45
f`
f`
f`
11:42
11:55
12:01
12:15
12:27
12:32
12:44
12:45
12:46
12:47
12:49
12:50
12:52

10:53
10:55
11:01
11:05
11:06
11:09
11:15

59
45
f`
13:42
13:55
14:01
14:15
14:27
14:32
14:44
14:45
14:46
14:47
14:49
14:50
14:52

239
45
f`

61
45
f`
15:42
15:55
16:01
16:15
16:27
16:32
16:44
16:45
16:46
16:47
16:49
16:50
16:52

14:53
14:55
15:01
15:05
15:06
15:09
15:15

12:53
12:55
13:01
13:05
13:06
13:09
13:15

247
45
f`

63
45
f`
17:42
17:55
18:01
18:15
18:27
18:32
18:44
18:45
18:46
18:47
18:49
18:50
18:52

16:53
16:55
17:01
17:05
17:06
17:09
17:15

f_ nejede 10.4., 13.4., 1.5., 21.5., 1.6., 11.6. a 18.11.
f` jede také 10.4., 13.4., 1.5., 21.5., 1.6., 11.6. a 18.11.
Na území ýR platí tarif DÚK, na území SRN platí tarif VVO. PĜi cestách z SRN do ýR jsou cestující pĜi
nástupu na území SRN odbavení dle tarifu VVO. PĜi cestách z ýR do SRN jsou cestující pĜi nástupu na
území ýR odbavení dle tarifu DÚK.
Provoz linky se Ĝídí státními svátky v SRN a spolkové zemČ Sasko.
V úseku Altenberg-Dresden autobusy jezdí jako linka 360.

Linka þ. 001398 Altenberg-Zinnwald-Teplice
Všeobecné informace: +49 03501 7111-0, Centrální dispeþink DÚK: 475 657 657, www.dopravauk.cz
PĜepravu zajišĢuje: Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH, Bahnhofstrasse 14a, 01796 Pirna, pirna@rvsoe.de, www.rvsoe.de
Na lince platí jednotný tarif a smluvní pĜepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje. Informace jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
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Teplice-Zinnwald-Altenberg
Platí od 14.3.2020 do odvolání
ZASTÁVKA

Zóna

401 Teplice,Hlavní nádraží

PRACOVNÍ DNY
12
4
6
8
10
2
14
230
238
246
254
262
222
/01 /01 /01 /01 /01 /01 /01 /01 /01 /01 /01 /01 /01

odj.

421 Dubí,Pozorka,pošta
421 Dubí,MČÚ
421 Dubí,kostel
421 Dubí,žel.st.
423 Dubí,Cínovec,ýeské pomezí
423 Dubí,Cínovec,CLO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

/
0
1
2
3
4
5

Cínovec,,CLO m
Zinnwald,,ZOLL m
Zinnwald,,Wendeplatz
Zinnwald,,Grenzsteinhof
Zinnwald,Georgenfeld,Zollhof
Altenberg,,Zinnwalder Strasse
Altenberg,,Pl des Bergmanns
Altenberg,,Bahnhof
Altenberg,,Bahnhof
Kurort Kipsdorf,,Bahnhof
Schmiedeberg,,Mitte
Dippoldiswalde,,Busbahnhof
Possendorf,,Hauptstr.
Bannewitz,,Windbergstrasse
Dresden,,Hbf
Poznámky
jede v pondČlí
jede v úterý
jede ve stĜedu
jede ve þtvrtek
jede v pátek
jede v sobotu
jede v nedČli

pĜíj.
odj.

pĜíj.

224
45
23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ 23f_ f`
8:11
7:41
9:41
11:41
13:41
15:41
18:03
9:47
11:47
13:47
15:47
18:09
7:47
8:17
8:20
9:50
11:50
13:50
15:50
18:12
7:50
8:21
9:51
11:51
13:51
15:51
18:13
7:51
8:25
9:55
11:55
13:55
15:55
18:17
7:55
8:32
10:02
12:02
14:02
16:02
18:24
8:02
8:34
8:04
10:04
12:04
14:04
16:04
18:26

8:06
8:07
8:08
8:10
8:12
8:13
8:14
8:25
8:31
8:45
8:58
9:05
9:19

10:06
10:07
10:08
10:10
10:12
10:13
10:14
10:25
10:31
10:45
10:58
11:05
11:19

12:06
12:07
12:08
12:10
12:12
12:13
12:14
12:25
12:31
12:45
12:58
13:05
13:19

14:06
14:07
14:08
14:10
14:12
14:13
14:14
14:25
14:31
14:45
14:58
15:05
15:19

16:06
16:07
16:08
16:10
16:12
16:13
16:14
16:25
16:31
16:45
16:58
17:05
17:19

18:28
18:29
18:30
18:32
18:34
18:35
18:36
18:55
19:01
19:15
19:26
19:32
19:43

20:28
20:29
20:30
20:32
20:34
20:35
20:36
20:55
21:01
21:15
21:26
21:32
21:43

52
45
f`

8:36
8:37
8:38
8:40
8:42
8:43
8:44
8:55
9:01
9:15
9:27
9:33
9:46

232
45
f`
10:11
10:17
10:20
10:21
10:25
10:32
10:34

54
45
f`

10:36
10:37
10:38
10:40
10:42
10:43
10:44
10:55
11:01
11:15
11:27
11:33
11:46

240
45
f`
12:11
12:17
12:20
12:21
12:25
12:32
12:34

SOBOTA + NEDċLE
56
248
58
45
45
45
f`
f`
f`
14:11
14:17
14:20
14:21
14:25
14:32
14:34

12:36
12:37
12:38
12:40
12:42
12:43
12:44
12:55
13:01
13:15
13:27
13:33
13:46

14:36
14:37
14:38
14:40
14:42
14:43
14:44
14:55
15:01
15:15
15:27
15:33
15:46

256
45
f`
16:11
16:17
16:20
16:21
16:25
16:32
16:34

60
45
f`

362
45
f`
18:11
18:17
18:20
18:21
18:25
18:32
18:34

16:36
16:37
16:38
16:40
16:42
16:43
16:44
16:55
17:01
17:15
17:27
17:33
17:46

62
45
f`

64
45
f`

18:36
18:37
18:38
18:40
18:42
18:43
18:44
18:55
19:01
19:15
19:26
19:32
19:43

20:19
20:20
20:21
20:23
20:25
20:26
20:27
20:55
21:01
21:15
21:26
21:32
21:43

f_ nejede 10.4., 13.4., 1.5., 21.5., 1.6., 11.6. a 18.11.
f` jede také 10.4., 13.4., 1.5., 21.5., 1.6., 11.6. a 18.11.
Na území ýR platí tarif DÚK, na území SRN platí tarif VVO. PĜi cestách z SRN do ýR jsou cestující pĜi
nástupu na území SRN odbavení dle tarifu VVO. PĜi cestách z ýR do SRN jsou cestující pĜi nástupu na
území ýR odbavení dle tarifu DÚK.
Provoz linky se Ĝídí státními svátky v SRN a spolkové zemČ Sasko.
V úseku Altenberg-Dresden autobusy jezdí jako linka 360.

Linka þ. 001398 Teplice-Zinnwald-Altenberg
Všeobecné informace: +49 03501 7111-0, Centrální dispeþink DÚK: 475 657 657, www.dopravauk.cz
PĜepravu zajišĢuje: Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH, Bahnhofstrasse 14a, 01796 Pirna, pirna@rvsoe.de, www.rvsoe.de
Na lince platí jednotný tarif a smluvní pĜepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje. Informace jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
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květen 2020
JAK NAKLÁDAT S ODPADEM

ČERVENÝ KŘÍŽ POMÁHÁ
Za okny sice zjevně bují jaro, avšak počátek roku 2020 s sebou nepřinesl
pěknou dobu. Do akce vyrazila i Místní skupina Českého Červeného
kříže Novosedlice Dubí Proboštov (dále jen MS ČČK NDP), která
v místech svého působení pomáhá potřebným.
Prvně proběhlo rozdělení MS ČČK NDP na dva oddíly dle rizika nakažení.
Riziková skupina je zaměstnána jako výpomocná zdravotnická síla
v triážním stanu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, zde slouží
celodenně. Druhá, tedy již neriziková skupina, se soustředí na pomoc
seniorům a nemohoucím v obcích působení. Jak již napovídá název
místní skupiny, jedná se o Novosedlice, Dubí a Proboštov.
V uvedených obcích byl zajišťován rozvoz obědů a případných nákupů.
Přejme si, ať si užijeme krásné jarní počasí.
Jiří Herlitze MS ČČK NDP

6

DISTANČNÍ VÝUKA NA ZŠ DUBÍ 1 V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOL
Tak jako celou společnost i naší školu zasáhla
opatření bránící šíření viru COVID – 19 nečekaně.
V podstatě ze dne na den byly po celé republice
s platností od 11. 3. uzavřeny školy. Bylo zřejmé,
že musíme naprosto změnit tradiční systém
vzdělávání - komunikaci se žáky i rodiči, stejně
jako způsob a formy výuky.
Po několika prvních dnech, kdy nebylo
zcela zřejmé, jak dlouho potrvá mimořádné
opatření vlády, jsme uskutečnili poradu
všech pedagogických pracovníků, na které
jsme projednali a domluvili způsob výuky na
jednotlivých stupních a v konkrétních předmětech
objem učiva, který považujeme za přiměřený pro
zvládnutí v domácí výuce komunikační kanály,
kterými budeme s žáky a rodiči komunikovat
způsob zajištění komunikace se žáky a rodiči,
kteří mají problém s připojením na internet,
případně s tiskem výukových materiálů, způsob
práce se žáky ze SVL Pozorka formu a periodicitu
porad pedagogických pracovníků, respektive
vedení školy.
Jako způsob výuky jsme zvolili kombinovanou
formu, tedy některé předměty on-line (především
jazyky, matematika), vytváření výkladových
videí (k nalezení na speciálně vytvořeném
školním kanálu na youtube), vytváření a zasílání
výukových materiálů (zeměpis, přírodopis,
dějepis…), samostudium.

Objem učiva se snažíme držet na spodní hranici
školního vzdělávacího programu, ale pro
šikovnější žáky ho individuálně přizpůsobujeme.
I tak jsem přesvědčen o tom, že takto nastavená
laťka je pro mnoho žáků i rodičů příliš vysoká. Zde
je poté prostor na individualizovanou práci se
žákem. Hodnotíme pouze pozitivně, známkami
1, 2 s cílem motivovat k soustavné práci.
Výborné technické vybavení školy nám umožňuje
distanční výuku bez problémů zvládnout.
Komunikačních kanálů, které využíváme pro
výuku, je spousta, ale přeci jen hlavními zůstává
systém Bakaláři, mailová korespondence, Skype,
Google classroom, Padlet/qizlet, chat, WhatsApp,
a telefonická komunikace. A jedna perlička: učitel
informatiky Jakub Matys sám naprogramoval
aplikaci na zadávání, odesílání a kontrolu
domácích úkolů, kterou již třídy II. stupně plně
využívají. Jmenuje se „Jednička online“.
Pro žáky i rodiče, kteří mají problém s připojením
či tiskem výukových materiálů, jsou připraveny
vždy v úterý ucelené vytištěné sady materiálů,
které si mohou od úterního rána do pozdního
odpoledne vyzvednout na hlavní budově. Dále
každý učitel je k dispozici na svém telefonu
nejméně 2x týdně po dobu 4 hodin (většina
ovšem všechny všední dny dopoledne) ke
konzultacím a vysvětlování. Pro žáky ze SVL
Pozorka jsou pedagožky k dispozici na telefonu,

osobně vždy ve středu dopoledne, kdy i předávají
výukové materiály v papírové podobě.
Je třeba přiznat, že s podobnou situací (a tudíž
naprosto odlišným způsobem výuky) nemá české
školství, a tedy ani naše škola téměř žádnou
zkušenost. Pro pedagogy, ale samozřejmě i pro
žáky a rodiče je tato forma výuky velice náročná,
což si uvědomuji vzhledem ke každodenním
dotazům, zprávám a korespondenci, kterou
od zákonných zástupců dostávám. Přesto si
po měsíci a půl fungování výuky na dálku
troufnu říci, že ji všichni – tedy žáci, rodiče
i pedagogové – zvládají na výbornou. Jsem pyšný
na to, jak všichni pedagogové situaci uchopili, jak
přicházejí s novými nápady a nenechají se odradit
technickými zádrhely a občas i nepochopením
a komunikačními šumy.
Moc se těšíme – asi všichni – na návrat do běžného
režimu. Ale všechno zlé je k něčemu dobré.
Myslím, že nám tento stav ukázal, kde jsou naše
rezervy (ať už technické anebo třeba personální)
a s čím se budeme muset v budoucnu zabývat.
Taktéž očekávám reflexi ze strany nejvyšších
státních představitelů, jistě bude potřeba se
do budoucna zamyslet nad nutností zajištění
konektivity všech žáků tak, aby nás případná
podobná situace již nezaskočila a všichni žáci se
mohli vzdáleně vzdělávat.
Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí 1

ZE ZŠ DUBÍ 2...
Co přinesl čas za mimořádných opatření na ZŠ Dubí 2
Od 11. března se u nás obrátil školní život se žáky úplně naruby. Nečekaně jsme se velmi rychle rozloučili s tradiční školní výukou a zůstali všichni doma.
Nikdo z nás jsme nevěděli, co bude dál. Byli jsme odkázáni na všechny sdělovací prostředky, zvláště na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a sledovali vše, co nastane. Už od začátku jsme spolupracovali s Odborem školství a sociálních věcí na našem městě a s panem starostou. Začali jsme všichni
úzce spolupracovat prostřednictvím všech technologií, které nám jsou k dispozici. Rodiče s námi navázali kontakty hlavně přes WhatsApp nebo Mesenger
k Facebooku a pro ostatní jsme připravili papírovou podobu domácí práce pro žáky a možnost si telefonovat. Někteří třídní učitelé si zřídili komunikační
skupiny pro rodiče, kde debatovali o řešení domácích úkolů a vznášeli dotazy ohledně nahrávek s výkladem či videohovorů se žáky. Pro obě strany to byla
nová situace, která nám přinesla důležité zkušenosti a výstupy. Musíme se přiznat, že už nám začali naši žáčci chybět a i oni nám psali přátelské pozdravy.
Protože byly všechny budovy delší dobu prázdné, využili jsme čas na opravy a rekonstrukce. Na 1. stupni začala druhá etapa výměny stropních svítidel a došlo
i na zahájení budování nové odborné počítačové učebny. Na 2. stupni vznikne nová přírodovědná a fyzikální učebna. Přínosem budou také bezbariérové
toalety. Během tohoto období proběhly i mimořádné zápisy budoucích prvňáčků jen s rodiči, bez holčiček a kluků. Se všemi jsme se shodli, že dětem bylo
smutno z toho, že nemohou svoji školičku navštívit. Určitě jim ale vše vynahradíme. Chtěla bych všem poděkovat za vzornou spolupráci, pedagogům za
trpělivost a optimismus a žáčkům popřát co nejvíce štěstí a pohody.
Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy

Distanční výuka v době uzavření školy
V době mimořádného opatření Vlády ČR, kdy jsou školy uzavřeny, i nadále naši učitelé vyučují a jsou
se svými dětmi a jejich rodiči v každodenním spojení. Třídní učitelé úzce spolupracují s vyučujícími,
kteří nejsou třídními učiteli, a též s asistenty, kteří společně s třídním učitelem komunikují s rodiči
integrovaných žáků. Všichni učitelé konverzují prostřednictvím moderních technologií – základem
jsou samozřejmě telefonické rozhovory, e-maily, informace na webových stránkách školy, aplikace
v telefonech a počítačích. Rodiče získávají pravidelně úkoly pro své děti – na webových stránkách
školy mají domácí úkoly na určené časové období, zároveň jsou tyto úkoly zhotoveny v písemné
formě, rodiče si je mohou v úřední hodiny vyzvedávat. Třídní učitelé si zřídili komunikační skupiny
pro rodiče – v těchto skupinách všichni debatují o řešení domácích úkolů, rodiče sem posílají řešení
úkolů svých dětí, vznáší dotazy, vyučující i vysvětlují látku, posílají slovní hodnocení. Vyučující též
vedou videohovory se žáky, posílají nahrávky s výkladem. Nezapomínáme samozřejmě na individuální přístup k žákům. Výhodu nahrávek s výkladem spatřujeme v možnosti si daný záznam znovu
pustit, různě si výklad stopovat, vracet se v čase. Vytváříme pro rodiče a pro děti také různá on-line cvičení, nebo využíváme stávajících, odkazujeme
rodiče a děti na různé weby, kde si mohou procvičovat učivo. Někteří žáci mají zřízeny účty, přes které se mohou přihlašovat na daných stránkách,
procvičovat učení prostřednictvím připravených kvízů. Vyučující má zpětnou vazbu, kdo si procvičoval. Připravujeme pro děti i prezentace k učivu.
Využíváme i interaktivních online titulů nakladatelství. Naše asistentky a vychovatelky připravují pro děti různé pracovní listy se zábavným čtením,
počítáním, tvořením, jež mohou děti využít při dlouhých chvílích.
Máme velikou radost, že s námi rodiče spolupracují, podporují nás, pomáhají nám, posílají nám i své rodinné fotografie, díky nimž alespoň vidíme
dětičky, po kterých se nám stýská. Za vše velice děkujeme a přejeme všem pevné zdraví!
Pedagogický sbor ZŠ Dubí 2

Blahopřání

Dne 5. května oslavila své 85. narozeniny naše kolegyně paní Jaroslava Kollárová ze Mstišova.
Vše nejlepší do dalších let, hodně zdravíčka, sil a pohody přejí
Libuška Oudová, Soňa Kosová a pedagogický sbor ZŠ Dubí 2.
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OPRAVY NA ZŠ DUBÍ 2
V tomto období probíhá
na naší škole příprava na
vybudování přírodovědné a počítačové učebny.
Všichni se moc těšíme, až
v nich na konci kalendářního roku začneme učit.
Mgr. Soňa Kosová

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S KVĚTINOU
I přes všechno, co se nyní odehrává, je dobré myslet dopředu
- letní prázdniny se dětem pomalu, ale jistě blíží. Nikdo sice
nevíme, co nás v létě čeká, ale my myslíme pozitivně, a též
letos plánujeme Příměstské tábory s Květinou. Takže pokud
jste z okolí Dubí, Hrobu, Košťan, Oseku, Moldavy či Háje
a nevíte, co o prázdninách s dětmi, máme pro Vás jedinečnou nabídku
a tip na netradiční Příměstské tábory s Květinou. Během celých letních
prázdnin organizace Květina pořádá 8 turnusů plných her, pohybových
aktivit, výletů po okolí a legrace s novými kamarády. Tábor je pro
pracující rodiče za pouhých 80,- Kč na den.
Více informací na našem webu www.oskvetina.cz.
Klaus Horčíková, Květina, z. s.
klaushorcikova@oskvetina.cz, +420 725 470 979

ZUŠ - NÁVRAT K NORMÁLU
S jarem a sluníčkem přichází optimismus. Tohle
období musíme překonat.
S těmito myšlenkami jsme
přešli na tzv. distanční výuku, která vyžaduje náročnou práci nejen pedagogů
a žáků, ale i rodičů. Proto
nás velmi potěšila zpráva
o rozvolňování stávajícího
režimu, v důsledku čehož
se budeme moci postupně navracet ke klasickému způsobu výuky. Dne
11. května začínáme s individuální výukou. O plánování jakýchkoliv veřejných
akcí si však prozatím můžeme nechat jenom zdát, ovšem můžeme se na
ně připravovat! Takže: všem přeji hodně chuti do práce. A, samozřejmě,
pevné zdraví.
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ O PRÁZDNINÁCH
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Mateřská škola

Termíny

MŠ Dubánek

07. 07. - 07. 08. 2020

MŠ Cibuláček

27. 07. - 21. 08. 2020

MŠ U Křemílka

01. 07. - 31. 07. 2020

MŠ Mstišov

13. 07. - 21. 08. 2020

Z MŠ KŘEMÍLEK...

Z MŠ MSTIŠOV...

Křemílkova domácí školička

Covidový příběh mateřské školy Mstišov

Epidemiologická situace, která nastala, přerušila provoz i naší mateřinky. Děti
zůstaly doma a rodiče mají více práce s tím, jak je v době, kdy je běžný chod
školky i rodiny narušen, doma zabavit. Naši předškoláci mají za sebou zápis
do základní školy. Ve školce nás moc mrzelo, že jsme letos poprvé, po dlouhé době, nemohli být u zápisu s nimi. Abychom jim trochu vynahradili to, že
letošní jarní příprava na vstup do 1. třídy neprobíhá jako jindy, připravujeme
jim DOMÁCÍ ŠKOLIČKU. Na našem webu pravidelně zveřejňujeme hravé úkoly
a tvořivé aktivity, které jim pomohou připravit se na školu v domácím prostředí. Jsme rádi, když se nám „naše děti“ pochlubí, co vše doma samy nebo spolu
s rodiči vytvoří. Je tak vidět, že se nám vzájemná spolupráce daří, i když se
osobně nevidíme.
Za kolektiv MŠ Bc. Zdeňka Hamalová

Nařízením vlády o nouzovém stavu se u nás v Mateřské škole
Mstišov zastavil čas. Neobvyklý klid a ticho ochromily celý
chod školky. Abychom zahnaly pocity nejistoty, vrhly jsme se
do práce. Nejprve jsme provedly základní údržbu i úklid všech
prostor a společně připravily vše na příchod dětí. Všechny jsme
počítaly, že karanténa nepotrvá dlouhý čas. Ale opatření den
ode dne přitvrzovala. A tak jsme se rozhodly být potřebnými.
Nikdo z nás nezahálel, pustily jsme se do dobrovolnické činnosti, kterou tento stav nabízí. Někdo šil roušky, jiný pomáhal dětem v dětském domově s výukou. Zkrátka, nikdo z naší školky
nezůstal v nečinnosti, a jak mohl, pomáhal. V současné době je
pandemie pod kontrolou, covidová opatření se uvolňují a my
všichni se velice těšíme na společné shledání s dětmi a věříme,
že to bude už brzy.
Kolektiv MŠ Mstišov

Z MŠ CIBULÁČEK...

Z MŠ DUBÁNEK...
Milí „Dubánci“,
rádi bychom vám touto cestou popřáli především pevné zdraví a zároveň
upřímně poděkovali vašim rodičům, že vám v této nelehké době dokáží
zajistit pocit bezpečí a zvládají nejen roli rodiče, ale také učitele a kamaráda.
Věříme, že v době, kdy nás nemoc uzavřela do našich domovů, si naplno
užíváte společně strávený čas se svými nejbližšími, který je jinak tolik
vzácný.
Doufáme, že se v nejbližší době opět v naší školce shledáme a užijeme si
akcí, které k závěru školního roku patří. Moc se na vás všichni těšíme.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Dubánek

Jedním z následků současné pandemie nemoci COVID-19 je
i uzavření mateřských škol. Prostory naší mateřské školy zejí
prázdnotou. A my jen smutně vzpomínáme na výtvarná tvoření,
zpívání, na hry a další vzdělávací činnosti s dětmi, které v naší
škole probíhaly naposledy v březnu. I nadále spolupracujeme
s Městským úřadem v Dubí, kdy pereme a žehlíme roušky a připravujeme je na další distribuci, dle svých možností dále šijeme
roušky. Zvelebujeme třídy a připravujeme je na příchod dětí.
Celý personál se věnuje úklidu tříd a kabinetů, přípravě pomůcek k výuce, malování vnitřních prostor školy a dalším činnostem. Tyto dlouhé a nečekané prázdniny, které jsou plné omezení, jsou jistě náročné pro všechny rodiče, ale i děti, které musí
trávit již dlouhý čas bez svých kamarádů. A proto jsme na našich
webových stránkách k ukrácení volných chvil připravili pro děti
a rodiče sekci, která je plná námětů na společná tvoření v tématu, kterému bychom se v daném období věnovali za běžného
provozu. Speciální pozornost si jistě zaslouží předškoláci, kteří
si mohou na základě vložených příspěvků procvičovat například
grafomotoriku nebo rozšiřovat své vědomosti hravou formou.
Rodiče zde mohou najít i články, které se týkají logopedie. V nejbližší době nás také čeká zápis nových dětí, na který se připravujeme. Přestože se vzhledem k současným opatřením bude
konat netradičně bez přítomnosti dětí i rodičů, moc se těšíme,
až budeme moci tyto nové i stávající děti přivítat v naší Mateřské
škole Cibuláček. Všichni si moc přejeme, aby se celá situace brzy
uklidnila a my se opět ve zdraví sešli.
Kolektiv MŠ Cibuláček
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SEVEROČESKÝ LETECKÝ ARCHIV TEPLICE, ZAPSANÝ SPOLEK
Nebeský souboj 19. dubna 1945
Tento válečný den neměl být pro 849th Bomber Squadron žádným výjimečným dnem. Počasí toho dne bylo příznivé. Kolem jádra
tlakové níže jihozápadně od Islandu postupoval frontální systém přes Atlantik k severovýchodu. Nad jihovýchodní Anglií ležel
střed tlakové výše a celá střední a západní Evropa se nacházela na jejím předním okraji. Přes severní Německo a Pobaltí přecházela
k jihovýchodu studená fronta. Vál mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 5 m/s. Bylo jasno až polojasno.
Nad oblastí Saska i Čech se už od rána objevovaly americké stíhačky, útočící na železniční cíle. Letouny USAAF se opakovaně vracely k hloubkovým
útokům na vlaky a zařízení Říšských drah. V dopoledních hodinách do oblasti mířily svazy amerických těžkých bombardérů 8. letecké armády, které
měly za úkol napadnout pumami cíle v Elsterwerdě z Drážďan, v Pirně, ve Flakenbergu, v Ústí nad Labem a v Karlových Varech. U všech míst byla
cílem seřaďovací nádraží a železniční zařízení.
Letcům 93rd CBW bylo uloženo bombardovat železniční uzel v Ústí nad Labem. 109 strojů B-17 G směrovalo od našich západních hranic přes Plzeň,
Příbram směrem na Prahu a dále na Ústí nad Labem ve výšce cca mezi 8000 až 9000 metrů. Toto uskupení letadel se stalo cílem útoku německých
stíhačů. Jak se později ukázalo, bylo to poslední střetnutí těžkých bombardéru s německými proudovými stíhačkami Me 262 Schwalbe (vlaštovka)
v této válce. První letouny B-17G se nad naším krajem objevily kolem poledne a patřily ke 490th BG. Staly se hned terčem útoku německých stíhačů
od 7. stíhací eskadry (JG) Hindenburg operující z letiště Praha – Ruzyně. V následujících desítkách minut
minu docházelo opakovaně k útokům „Vlaštovek“
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shodilo v místech nad tokem Labe a hlavním nádražím značkovací kouřovou bombu a označilo tak místo, kam zbylé bombardéry
vysypaly svůj náklad pum. Tato skupina letadel byla první vlnou bombardérů. Nálet trval 25 minut a účastnilo se ho celkem 109 letadel
B-17 G v osmi vlnách, které bombardovaly různé části města.
Škody vzniklé bombardováním ve vlnách (při bombardování bylo použito trhavých pum).
1. vlna: poškození železniční tratě směrem na Prahu, železničního mostu, přístavního zařízení a potopení několika říčních člunů.
2. - 4. vlna: útok na železniční systém pod Větruší, při tom došlo k těžkému poškození ulic: Labská, Na Větruši, Na Ostrově, Střelecká, Bílinská, Trmická
(dnešní Žižkova), Solní, U Kostela, Zahradní, Malá Hradební, Jeptišská, Revoluční.
5. - 8. vlna: útok na seřaďovací nádraží a jeho objekty, byl vytvořen koberec, při kterém došlo ke shození trhavých a zápalných pum, který nádraží
s okolím těžce poškodil. Následkem náletu došlo k požáru továrny na barvy a laky, huť, dílny pekaře Kratochvíla, železniční dílny, lokomotivní depo,
chemická továrna.
Osud posádky
Při náletu bylo poškozeno a následně ztraceno letadlo B-17G sériové číslo 43-38135. Osud posádky letadla byl tragický. Šest mužů posádky bylo
zabito (KIA - zabit v boji), dva muži posádky byli zajati (POW - válečný zajatec) a jeden byl prohlášen za nezvěstného (MIA - nezvěstný v boji).
To byl případ i letounu B-17G sériové číslo 43-38135 pod vedením 1LT Williama E. McCallistera. Rozkaz k opuštění hořícího letadla byl vydán
pravděpodobně někde nad oblastí Cínovce. Některým členům posádky se podařilo vyskočit na padácích. Po seskoku byli tři členové posádky 2/Lt
Billy Ben Swearengin – navigátor, 2/Lt James A Cook – bombometčík, T/Sgt Sidney E. Iglitzen – letecký inženýr, zajati zfanatizovanými sudetskými
Němci, týráni a nakonec zavražděni výstřely do týla. Těla zavražděných členů posádky byla nalezena příslušníky finanční stráže nedbale zahrabána
do země 21. října 1945 v prostoru Cínovce. S hořícím a poškozeným letadlem se 1LT Williama E. McCallistera snažil pravděpodobně nouzově přistát.
Osud letounu a pravděpodobně i zbývajících členů posádky byl zpečetěn někde poblíž Marienbergu.
Novodobá historie
Rokem 2016 začíná novodobá historie padlých amerických letců na Cínovci. Městu Dubí a Severočeskému leteckému archivu Teplice z.
s. se podařilo za velké pomoci Českého porcelánu a.s. Dubí vytvořit pietní místo pro americké letce padlé nad Cínovcem. Bylo vybráno
místo blízko státní hranice s Německem, kde byl instalován pomník letců z 19. 4. 1945.
Dne 18. dubna 2020 si přes obtíže, kterými prochází Česká republika vlivem koronaviru, členové SLA Teplice a zástupci Města Dubí
připomněli smrt amerických letců z posledního náletu na Ústí nad Labem 19. dubna 1945. Položením květin k pomníku a tichou vzpomínkou uctili
jejich památku.
Jaroslav Žampach, Jan Šimek, Jiří Vencl
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První připomenutí válečných osudů amerických letců bombardovacího letectva USAAF nad středním
dním Krušnohořím, na území Teplicka
átrat v archi
ech historických novinách
no inách
a Mostecka, se datuje k roku 1991, kdy skupina nadšenců pro leteckou historii 2. světové války začala pátrat
archivech,
a knihách, při rozhovorech s pamětníky té doby. Severočeský letecký archiv je spolkem, který si klade za cíl získávat a schraňovat poznatky
o letecké historii regionu a novodobé letecké historii vůbec.
Založen byl 17. prosince 1991 jako jeden celek pro Severočeský kraj, který se později rozdělil na tři skupiny, a to mosteckou, chomutovskou a teplickou.
Teplická skupina se osamostatnila v roce 1994 a založila občanské sdružení pod názvem SEVEROČESKÝ LETECKÝ ARCHIV TEPLICE zakládajícími členy byli
Josef HIRSCHKORN, Jindřich ČERNÝ, Václav VADLEJCH, Miloslav VLACH, Petr NOVÁK, Jaroslav ŽAMPACH.
V roce 2016 podle nového spolkového zákona se skupina zapsala u Spolkového soudu KS Ústí n. L. jako Severočeský letecký archiv Teplice z.s. Posláním
spolku je hlavně badatelská činnost, úkolem je vyhledávat, získávat a schraňovat poznatky, dokumenty a artefakty z vojenské letecké historie v severních
Čechách z předcházejících období, zejména se zaměřením na působení leteckých sil za 2. světové války nad Krušnými horami a v severočeském regionu.
Materiály zpracovávat, archivovat, veřejně publikovat a prezentovat jednotlivé události mapující válečnou historii leteckých bojů a akcí nad Krušnohořím.
Prezentovat osudy válečných letců, armád a občanů. Uchovávat, rozvíjet a předávat informace o vojenské letecké historii, informovat občany a veřejnost
o situacích, které rozhodovaly o osudech vojáků, letců a občanů v severních Čechách a o podmínkách ovlivňujících osvobození Československa v roce 1945.
Ve spolupráci se státními a územními orgány regionů a kraje napomáhat při vzpomínkové činnosti obnově, zřizování a udržování památníků, pomníků,
pohřebišť a významných míst leteckých bojů v severočeském regionu. Spolupracovat s historickými ústavy, státními, regionálními a lokálními muzei, školami,
jinými institucemi při zpracování vojenské letecké historie, které využívat k informacím pro občanskou veřejnost, zejména mládež. Úzce spolupracovat
s dalšími spolky a organizacemi, přispívat k udržování informací a povědomosti o vojenské letecké historii mezi občanskou veřejností severních Čech.
22. červenec 1995 je datem vybudování pomníku 14 americkým letcům USAAF, kteří zahynuli nad Teplicemi roku 1944 v období 2. světové války z letounů
Liberator B-24 G „PORKY“ a „JUDY ANN“. Na vybudování pomníku se podíleli nejen členové SLA Teplice, ale také návrhem akademický sochař Pavel Jarkovský
a profesor Bronislav Malý z Institutu výtvarné kultury UJEP Ústí nad Labem, výrobou Ing. Josef Makalouš, Jan Douša a František Janda s kolektivem. Umístění
a stavební práce zajišťovali Ing. Pavel Strnad, Pavel Seibt a Jan Desl, Antonín Vrážel. Nemalý podíl na vybudování pomníku USAF patří též pánům Jiřímu
Matrasovi, Zdeňku Hodkovi, Františku Bezděkovi a Františku Šandovi.

Památník třem americkým letcům v Mukově z letounu Liberator B-24 „Final Approach“ byl vybudován zásluhou Václava Vadlejcha se synem a byl
21. července 1999 slavnostně odhalen. Za přispění Obecního úřadu Hrobčice a zejména starostky obce, paní Jany Syslové, byl památník v roce 2015
rekonstruován, osazena byla nová pamětní deska a celé pietní místo doplněno symbolem leteckého křídla od Lukáše Nývlta z AVÚ Praha.
Dalšími pietními místy, o které se stará SLA Teplice a Most, jsou pomník v Duchcově, v Lomu u Mostu a Křižatkách, v Českém Jiřetíně a Klínech, v Perštejně
a na Cínovci. Posledním společným dílem byla instalace pamětní desky a lavičky teplického rodáka a letce RAF J. R. Alexandera v Lipové ulici v Teplicích.
Rokem 2019 SLA z. s. dovršil XXV. výročí připomenutí sestřelených amerických letců nad Krušnohořím v období let 1944 – 1945 a to „DNEM AMERICKÝCH
LETCŮ“, kdy si připomínáme letce, kteří zahynuli nad územím Mostu, Záluží, Teplic, Cínovce, Hrdlovky, Oseka, příslušníků 8. 9. a 15. letecké armády –
bombardovacího i stíhacího letectva USAAF a RA.
Jaroslav Žampach, Jan Šimek, Jiří Vencl

ZPŘÍSTUPNĚNÍ VRCHOLU PTAČÍHO VRCHU
Po mnoha letech bylo upraveno a zpřístupněno jedno
z nejhezčích turisticky navštěvovaných míst první republiky
v Dubí - vrchol Ptačího vrchu (dříve nazývaného Vogelherd),
který se nalézá u jedné z lázeňských cest. Vrchol značně
zarostl náletovými dřevinami a bohužel zmizel původní dub
s kamennou obezdívkou, který byl zvěčněn na řadě fotografií.
Členové Spolku historie města Dubí vysekali přístupovou cestu,
odstranili nálety, umístili vrcholový kámen a opravili původní
obezdívku, aby bylo kde posedět. V budoucnu dojde ještě
k dalším úpravám přístupových cest a na místě původního
stromu bude vysazen nový dub.
Ing. Jiří Kašpar
Dubský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného
celku, IČ 00266281,vychází s povolením MK ČR E 11312.
Vychází 12. den v měsíci v nákladu 2 000 výtisků. Vydává Město Dubí,
Ruská 264/128, 417 01 Dubí. Občanům je vydáván zdarma.
Redakční rada: Mgr. Soňa Kosová - šéfredaktorka,
Anna Gürtlerová - redaktorka,
Jiří Šiller - redaktor
Sazba a tisk: ALWAC, a. s.

U příspěvků delších než rozsah A4 si redakce vyhrazuje právo obsah bez porušení smyslu přiměřeně zkrátit.
Příspěvky, náměty a dotazy do Dubského zpravodaje zasílejte na Městské kulturní zařízení nebo telefonujte
na 417 579 927 - 8 nebo 606 645 320 či mailujte na: dubskyzpravodaj@seznam.cz. Příspěvky do DZ zasílejte
zásadně formou přílohy. Nevlastníte-li počítač s připojením na internet, využijte této služby v knihovně.
Uzávěrka Dubského zpravodaje je vždy 25. dne v měsíci.
Nezaručujeme, že příspěvky došlé po tomto datu budou zařazeny.
Nevyžádané rukopisy nevracíme.
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květen 2020
OZNÁMENÍ ÚMRTÍ
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 20. března 2020 nás po dlouhé
nemoci opustila ve věku nedožitých 51 let navždy naše milovaná dcera,
přítelkyně, maminka, babička, sestra, teta a švagrová,
paní

Jana Růžičková.

S láskou vzpomínají maminka Hana a tatínek Jan, přítel Jan,
syn Zdeněk s Kateřinou, syn Jakub a dcera Jana,
sourozenci Hana a Jan s rodinami,
vnoučkové Toníček a Honzík
a ostatní příbuzní a známí.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

DUBÍ NEZNÁMÉ XXVII - DROBNÉ PAMÁTKY BĚHÁNEK
Malá zemědělská obec Běhánky je poprvé písemně
zmiňována v roce 1487. V katastru, který sahá až
k myslivně Barvář, se nacházela řada drobných
památek, z nichž část existuje dosud. Bezesporu
nejvýznamnější památkou obce byla kaple,
která stála na návsi v blízkosti dnešní zastávky.
Čtvercová kaple se zkosenými rohy, stanovou
střechou a sanktusníkem vznikla pravděpodobně
v 1. polovině 19. století. Osudným se jí stala
50. léta minulého století.

INZERCE
Vykupujeme plakáty
vzniklé před rokem 1989
(filmové, propagační, divadelní, výstavní,
reklamní, turistické, sportovní, hudební a další).
Bližší informace na telef. kontaktu:
608 300 432,
ev. mailové adrese:
pavel.rajcan@kinoaero.cz

Jak dokládají mapy z období první republiky,
stával u silnice mezi Bystřicí a Běhánkami dřevěný kříž. Vyznačený je nedaleko dnešní školy
po levé straně a nesl označení Červený kříž (Roten Kreuz).
V lese při cestě k Barváři se na křížení několika lesních cest nachází tzv. Kreibichův kámen
(Kreibich Stein). Jeho původ je dosud zastřen tajemstvím. Nabízí se několik možných
vysvětlení. Buď připomíná nějakou nešťastnou událost, je spojen s turismem, nebo může
mít spojitost s československým politikem německé národnosti Karlem Kreibichem či
jiným jmenovcem. Bohužel i na historickém snímku chybí pamětní tabulka, která by původ
osvětlila. Kámen dlouhá léta upadal v zapomnění, až byl při lesnické činnosti odstraněn
z původního místa a ležel v křoví. Teprve v letošním roce se ho povedlo Spolku historie
města Dubí vrátit zpět.
Poslední drobnou památkou, která naštěstí přečkala do
dnešních dnů, je Husův pomník na Husově vrchu, též zvaném
Kudrák. Svůj původní název Gudra Berg vrch dostal po
majiteli statku na úpatí vrcholu. Kudrovo jméno nesly i dva
rybníčky na nedaleké louce. Už v době první republiky se na
vrchu scházeli čeští obyvatelé, aby si 6. července připomněli
upálení mistra Jana Husa. Stavbu pomníku inicioval starosta
Běhánek Antonín Zuna. Původní pomník vytvořil bývalý
francouzský zajatec Jerome Brodet, který se tu usadil
a oženil se s českou dívkou. Ke slavnostnímu odhalení došlo
5. července 1946 za účasti legionářů, sokolů, členů Dělnické
tělovýchovné jednoty, hasičů a řady dalších demokratických
spolků z okolí. Po Vítězném únoru Brodet se svou rodinou
odešel do Francie a pomník pomalu upadal v zapomnění.
Postupně zmizel reliéf, deska i kovový kalich. Obnova započala až po listopadu 1989,
kdy akademický sochař František Rabel vytvořil nový reliéf. Ke znovuodhalení došlo
5. července 1993, jak připomíná datum na nové pamětní desce. Dnes je vrchol Husova
vrchu opět oblíbeným výletním cílem, ke
kterému vede modrý vycházkový okruh. Snad
se jednou navrátí i replika kalichu.
Přímo v Nerudově sadu se pak nachází historická
kašna vytesaná z jednoho kusu kamene
a kamenný stůl, který vytvořili místní teprve
na počátku 21. století po vzoru mstišovského
stolu. I přes to je toto místo vhodné k zastavení
a odpočinku.
Ing. Jiří Kašpar
Fotografie: archiv autora a Lubomíra Kudělky
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
slepičky Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří slepiček: od 15 do 19 týdnů
Cena: od Kč 169,00/ks do Kč 219,00/ ks.
Prodeje se uskuteční ve dnech 16. 5. a 13. 6.
v Dubí u porcelánky vždy v 11:15 hodin.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Další informace: od pondělí do pátku vždy od
9:00 hodin do 16:00 hodin
na telef. kontaktech: 601 576 270, 728 605 840,
event.. na webových stránkách:
www.drubezcervenyhradek.cz

