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duben 2020
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás po čtyřech týdnech znovu přivítal
na stránkách našeho Zpravodaje a srdečně Vás pozdravil, a to především s přáním, abychom všechno – pokud
možno v úplném zdraví – ustáli a vrátili se k těm našim
životům, které jsme byli zvyklí dennodenně žít jak mezi našimi blízkými, tak stejně na našich pracovištích. Když jsem
v posledních březnových dnech usedl ke klávesnici svého
počítače, abych pro dubnové vydání připravil svůj příspěvek, tak jsem si především položil otázku, v jaké fázi budou všechna karanténní opatření v polovině měsíce dubna, kdy budete otevírat stránky časopisu? Vůbec by mne
a předpokládám, že pravděpodobně nikoho nenapadlo,
když jsem Vás v minulém vydání zval na připravené kulturní akce, že po několika dnech bude všechno úplně jinak,
že nejen u nás, nejen v celé Evropě, ale na celém světě se
budou všechny akce rušit a většina států Evropské unie se
bude nacházet v nouzových stavech se striktními rozsáhlými karanténními opatřeními s jediným cílem, a to dostat
pandemický stav pod kontrolu a udělat taková opatření,
abychom tyto pandemické stavy dokázali z velké míry
eliminovat. Můžeme si tedy všichni jen přát, aby tato
zkušenost, kterou nyní získáváme, byla v našich životech
jedinou a aby lékaři, farmakologové i vědečtí pracovníci
z celého světa byli ve svých bádáních a ověřováních teoretických výzkumů úspěšní a dokázali najít jednak léčivou
látku, která by uměla tento nový vir hubit, a dokázali sestavit takovou vakcínu, která by lidstvo před takovými pandemiemi dokázala z největší možné míry uchránit.
 Z tohoto důvodu jsme byli nuceni zavést mimořádná
opatření na Městském úřadu a chtěl bych všechny poprosit o jejich respektování. Především se na všechny obracím
s prosbou, abyste – pokud je to možné – vyřizovali záležitosti dálkovým přístupem, v případě, že to nelze, vstupujte
do vestibulu Městského úřadu pouze po jednom a prosím,
využívejte upravené úřední hodiny.
 Jistě mi mnozí dáte za pravdu, že tato doba nám zároveň dala i možnost ke zvolnění našeho mnohdy napjatého a uspěchaného každodenního životního rytmu,
máme rázem více času na naše zájmy, více času pro naše
blízké, a zkusme proto tento čas takto zaměřit a dívat se a přejme si – do blízké budoucnosti, kdy postupně budou
rozvolňována všechna omezení a my se budeme rovněž
postupně navracet k našim životům se všemi radostmi
i starostmi.
 Ještě před vyhlášením nouzového stavu měla svou
schůzi Rada města Dubí, a to v úterý 10. března, kdy jsme
po projednání přijali buď rozhodující usnesení, nebo
s našimi doporučeními je postoupili k projednání zastupitelům. Jednalo se zejména o materiály majetko-právní
povahy, a konkrétně např. o souhlasné stanovisko se
stavbou čistírny odpadních vod, a to z pozice vlastníka
sousedního pozemku, udělili jsme souhlas se vstupem na
pozemky ve vlastnictví Města Dubí Palivovému kombinátu Ústí nad Labem, a to za účelem provedení průzkumu
a následného zajištění někdejšího důlního díla Agnes na
katastru Mstišova, stejný souhlas se rovněž týkal hlavního
důlního díla Rudolf na katastru Bystřice; další souhlasná
stanoviska se týkala zejm. umístění inženýrských sítí či
ve vztahu k žádostem ve věci prodejů pozemků, přičemž
rozhodovací proces náleží výlučně Zastupitelstvu města Dubí. Na základě žádosti provozovatele restaurace
Sokolovna jsme vydali souhlas s prodloužením jeho
nájmu, a to do 30. června t. r., a to opět s tou podmínkou,
že v této době nebude zahájena plánovaná demolice
celého objektu. Po projednání jsme vzali na vědomí
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Dubí a Vysokou školou aplikované psychologie, s. r. o. se sídlem v Praze
– Jinonicích a předmětem této smlouvy je umožňovat studentům této vysoké školy absolvování odborných praxí,
stáží a exkurzí, přičemž smlouva je bez nároku k jakémukoliv finančnímu závazku ze strany Města vůči této vysoké
škole. Schválením rozpočtového opatření jsme umožnili
převod finančních prostředků z účtu firmy EKOKOM na
výdajový účet našeho města, z něhož byly hrazeny faktury
společnosti Marius Pedersen, a. s. a připsání této uhrazené
částky zpět do rozpočtu města ve výši 240 tis. Kč. Firma
EKOKOM nám proplácí peníze za sebraný tříděný odpad,
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ročně je to částka kolem šesti set tisíc korun, a tyto peníze jsou použity opět na likvidaci odpadu. Stručně řečeno
to znamená, čím více odpadu vytřídíme, tím více peněz
dostaneme a likvidace domovního odpadu bude pro nás
levnější. Dalším rozpočtovým opatřením jsme vyhověli
žádosti paní ředitelce Základní školy z Dubí 2 ve věci finančního příspěvku ve výši necelých 10 tis. Kč na autobusovou
dopravu žáků této školy v rámci projektu „Poznáváme historii české země“, přičemž již dnes víme, že tato exkurze
bude na základě rozhodnutí paní ředitelky přesunuta do
příštího školního roku. Na základě výsledku výběrového
řízení jsme schválili dodavatele na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Žižkově ulici“, a to společnost TELKONT,
s. r. o., Teplice, která podala nejnižší cenovou nabídku, a to
cca 601 tis. Kč. Po projednání jsme jedno výběrové řízení
zrušili, a to na zhotovitele akce „Opravy výtluků na místních komunikacích ve městě Dubí v roce 2020“; důvodem
byla ta skutečnost, že do výběrového řízení podaly své
nabídky firmy, které při práci používají takové stroje, které jsou naprosto nevhodné pro práce tohoto charakteru
uvnitř města. Stalo se to z důvodu nejednoznačné specifikace použité technologie oprav, a proto po zrušení tohoto
výběrového řízení a upřesnění bylo vypsáno řízení nové.
Rovněž jsme vyjádřili souhlas s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu – služebnosti
mostu, a to v souvislosti se stavbou parkoviště v Tovární
ulici, konkrétně na pozemku nad budovou Základní školy.
Jak jsem Vás již informoval, toto parkoviště odlehčí zejména Tovární ulici, kde je ztížen průjezd linkových autobusů,
a to zejména v souvislosti s ranní dopravní špičkou, kdy rodiče vozí své děti do školy, ale stejně tak ve vztahu k zákazníkům nového řeznictví. Dalším naším rozhodnutím jsme
vydali souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
ve výši 3 tis. korun, které Mateřské škole U Křemílka věnoval
Sportovní klub Dubí s cílem podpory sportovního rozvoje
této mateřské školy. V souladu se školským zákonem jsme
vzali na vědomí podmínky pro podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání v našich mateřských školách.
V této souvislosti prosím všechny rodiče, aby sledovali
webové stánky jednotlivých mateřských škol, kde všechny
podmínky budou konkretizovány tak, jak se bude vyvíjet
pandemická situace. Dalšími dvěma materiály jsme jednak
schválili, a jednak doporučili k projednání a ke schválení
zastupitelům jednotlivé žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města, a to do oblasti sociálních služeb, volnočasových aktivit a sportu. Je to stejné jako každý
rok a je jasné, že by sport a různé společenské aktivity na
území města nemohly existovat bez této finanční podpory. Také jsme projednali žádost předsedy Českojiřetínského spolku a souhlasili s poskytnutím finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč, jimiž jednak částečně přispějeme na
pokrytí nákladů periodika Krušnohorské noviny, které po
dlouhých desetiletích byly obnoveny, a v jejich rámci se
nám dostane propagace našeho města.
 Když jsem Vás v minulém měsíci informoval o preventivním přeložení našeho slavnostního obřadu k příležitosti
přivítání občánků, netušil jsem, že to byl pouhý začátek.
Proto jsem jako tradičně připojil své pozvánky na připravené kulturní akce, leč nekonala se jediná. Nicméně Vám
mohu sdělit, že 14. Reprezentační ples města jsme se po
konzultaci s paní vedoucí Městského kulturního zařízení rozhodli přeložit na některý z podzimních termínů,
aby byla tato reprezentativní společenská událost našeho města ve své kontinuitě zachována. Další pozvánky
tentokrát připojit nemohu a věřte, že k mé velké lítosti;
vždyť kulturní akce našeho města si získaly Vaši oblibu.
 V další části mého příspěvku bych se chtěl více věnovat
konkrétní situaci v našem městě, a jakým způsobem jsou
ovlivněny naše životy. Také je nutné poděkovat všem, kteří pomáhají zmírňovat dopady všech opatření, které jsou
s pandemií COVID – 19 spojeny. Je třeba konstatovat, že
pomocí médií vedení státu více než dostatečně informuje o dění a opatřeních, které jsou spojeny s šířením této
nákazy. Z mého pohledu tak dělá stát maximum možného
a snaží se svými rozhodnutími chránit celou naší společnost před většími dopady této infekce, jako se to stalo
například v Itálii či Španělsku, kde dlouho váhali se zavedením opatření proti šíření nákazy a důsledky jsou tragické.
Proto chci všechny obyvatele našeho města touto cestou

požádat o dodržování všech nařízených opatření, a aby
každý udělal maximum pro ochranu svého zdraví a zdraví
svého okolí. Je to zatím jediná cesta, jak zmírnit dopady
této nákazy. Jsem přesvědčen, že informací je k dispozici
více než dost a vše potřebné o poskytování pomoci pro
občany našeho města se dozvíte na našich webových
stránkách a oficiálním facebooku Města Dubí a z letáku,
který byl dodán do každé schránky. Musím s lítostí konstatovat, že na soukromém facebooku s podobným názvem
Město Dubí se stále šíří mnohdy nesmysly, lži, pomluvy
a matoucí informace pro všechny, kteří tuto adresu navštíví. Poslední do nebe volající lež a pomluva se zde objevila
dne 30. března od jakési paní Güntherové, která zde upozorňuje na nebezpečné volně pobíhající psy s tím, že volala Městskou policii a ta jí měla sdělit, že starosta zakázal
odchyt volně pobíhajících psů a nic s tím dělat nebudou.
Realita je takováto. Paní Güntherová na žádnou policii
nevolala, toto je ověřitelné, neboť zde je nesmazatelné
záznamové zařízení a starosta takovéto nařízení nikdy
nevydal, protože se považuji za člověka stále ještě při zdravé mysli. A co se týká těch psů, tak byli zaregistrováni operátorem kamerového systému a následně je odchytila hlídka městské policie a zajistila. To vše bez oznámení občanů.
Toto je příklad, jak se šíří lži a pomluvy a bohužel mnoho
lidí tomu pak věří, aniž znají skutečnou pravdu a jsou
zbytečně rozzlobení. Vzhledem k tomu, že takovýchto
věcí přibývá, tak jsme se rozhodli zprávy ze sociálních sítí,
které budou lživé a pomlouvačné, předávat k posouzení
právníkům a kde bude podezření na spáchání přestupku
nebo trestného činu, budeme tyto případy předávat Policii ČR nebo ke správnímu řízení přestupkové komisi. Také
zahájíme právní proces k nucené změně názvu tohoto
soukromého facebookového účtu tak, aby zde nebyl název Město Dubí. Už jsem o tom několikrát psal, ale sociální
sítě nebyly zřízeny jako nějaká volná aréna proto, aby zde
mohl každý psát, co chce a pomlouvat, či urážet druhé.
A už vůbec ne k šíření poplašných zpráv. I zde musí platit zákony a pravidla slušného chování, a pokud to někdo
nechce pochopit, tak bude muset nést za svá vyjádření odpovědnost. Ale naštěstí je velká většina rozumných a ukázněných občanů, kteří respektují pravidla daná společností.
Určitě bych také velice rád poděkoval všem, kteří jakoukoliv formou pomohli, či pomáhají při zvládání nelehkých
úkolů, které na nás všechny klade současná situace. Je jich
dlouhá řada a není zde prostor, abych je všechny vyjmenoval, ale v příštím vydání Zpravodaje tomuto tématu bude
věnovaná samostatná informace. Zatím tedy takto obecně, ještě jednou díky všem, kteří pomáháte. Také všechny
naše občany prosím o dodržování všech nařízení, pravidel
proti šíření nákazy COVID – 19 a sledujte informace, které
jsou uvedeny na webových stránkách našeho města, či
městské facebookové adrese, ale té oficiální. Také chystáme zasedání Zastupitelstva města Dubí, a to formou
videokonference, protože není možné se fyzicky sejít. Nyní
to technicky připravujeme a jednání pak bude vysíláno
v přímém přenosu po internetu na našich webových stránkách. Vše bude včas a řádně zveřejněno.
 Moc si přeji, aby až budu připravovat svůj příští příspěvek, to bylo v době, kdy už budeme z médií přijímat optimističtější informace, abychom kulminaci nárůstu infekčních
onemocnění způsobených koronavirem již měli za sebou
a blížili se k té době, kdy Ústřední krizový štáb bude moci
učinit rozhodnutí, která budou postupně rozvolňovat přijatá opatření, což pro nás bude signálem, že kulminaci nárůstu nakažených již máme skutečně za sebou. Nicméně další
opatření nás v našem vlastním zájmu budou ještě nějaký
čas provázet a věřím, že pokud k nim přistoupíme se vší zodpovědností, budeme na dobré cestě. Proto bych Vás chtěl
všechny ještě jednou poprosit, dodržujme všechna tato
nařízení, je to v našem zájmu a všechna vycházejí z analýz
našich epidemiologů, kteří jistě vědí, proč takto rozhodují.
 Popřejme si vzájemně, ať tuto pro nás těžkou i naprosto nezvyklou dobu ustojíme především ve zdraví, v kruhu
svých nejbližších, a držme si palce…
 Se všemi se těším na shledanou opět za čtyři týdny na
stránkách našeho Zpravodaje, i když zřejmě s omezeným
obsahem, protože společenský život zcela ustal.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města na své schůzi dne 21. ledna mj. projednala:

 Usnesení č. 583/23/2010: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 – finanční
příspěvek pro MŠ Cibuláček ve výši 176,42 tis. Kč, na
pořízení 2 ks plynových sporáků s plynovou troubou
do školní kuchyně.
 Usnesení č. 584/23/2020: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 ve výši 144
tis. Kč – zajišťování služeb zvířecího útulku pro rok
2020 , a to spolku Anidef z. s.
 Usnesení č. 585/23/2020: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 ve výši
48,03 tis. Kč – navýšení rozpočtu organizační jednotky Městské kulturní zařízení – přijetí finančního
příspěvku od Místní akční skupiny Cínovecko, o. p.
s. na základě projektu „Podpora komunitního života
na venkově 2019“.
 Usnesení č. 586/23/2020: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 ve výši 60
tis. Kč – výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu.
(Jedná se především o výdaje na náhrady, které poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky obcím, které zajistily pohřbení zemřelých, o jejichž pohřeb
se nikdo jiný nepostaral – pozn. red.)
 Usnesení č. 587/23/2020: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 – finanční
příspěvek pro ZŠ Dubí 1 ve výši 10 tis. Kč na dopravu
žáků z budovy ve Střední ulici č. 120, jejichž rodiče
budou mít zájem o poskytování školního stravování
nebo zájmové vzdělávání.
 Usnesení č. 588/23/2020: RM po projednání
schvaluje předložený plán kulturních akcí na rok
2020. (Pozvánky na jednotlivé kulturní akce bude
přinášet Dubský zpravodaj, zveřejněny budou též na
webových stránkách Městského kulturního zařízení,

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Při pěší hlídkové službě strážník potkal
ženu, která mu poskytla videozáznam po-řízený telefonem, na kterém byl vidět starší
ršíí
muž, který z nádoby na komunální odpad vybíral
odpadky a přehazoval je do zahrad kolem. Strážník
při pěších obchůzkách po Dubí uvedeného muže
potkal. Tento muž se podle informací od hlídek
městské policie pohybuje po Dubí 1 a často také
v městské části Bystřice. Strážník se ho zeptal na
důvod jeho chování, muž zpočátku jednání, které
mu bylo vytýkáno, popíral, ale když mu strážník
ukázal záznam, tak přiznal, že to opravdu dělal
on. Strážníci mu na místě udělili pokutu a šedesáti
sedmi letý muž slíbil, že se takto již chovat nebude. Podle neověřených informací od občanů snad
přestane i pošta „vyskakovat“ z poštovních schránek, mizet domovní zvonky a vteřinové lepidlo se
vylévat do „fabkových“ zámků u domů v Dubí 1
a v Bystřici.
Operátor kamerového systému vyslal hlídku
městské policie k pádu ženy na přechodu pro
chodce v Pozorce. Sedmdesáti šesti letá žena
přecházela po přechodu pro chodce v době, kdy
na komunikaci nepřijíždělo žádné vozidlo. Ženě
při prvním kroku z obrubníku na přechod nevyšel krok a snažila se zaklopýtnutí vyrovnat. Chůzi po přechodu neustále zrychlovala, ale první
klopýtnutí se jí již nepodařilo vyrovnat, nakonec
doslova po hlavě spadla na asfaltový povrch komunikace a ani nestačila dát ruce před obličej.
Podle záznamu vypadal pád velice hrozivě. Podle
záznamu se ihned po pádu k přechodu blížilo

v reklamních skříňkách a na výlepových plochách na
území našeho města – pozn. red.)
 Usnesení č. 589/23/2020: RM po projednání:
1/ souhlasí s propagací ve čtvrtletníku Posel Židovské obce Teplice ve výši 5 tis. Kč; b/ s použitím znaku
Města Dubí na webových stránkách Židovské obce.
 Usnesení č. 591/23/2020: RM po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Dubí schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Dubí na
společenskou akci „Dubská všelidová Veselice sportovců 2020“ ve výši 15 tis. Kč. (Akce se uskutečnila dne
1. února; Zastupitelstvo města Dubí na své schůzi dne
29. ledna s tímto doporučením vyslovilo souhlas –
pozn. red.)
 Usnesení č. 592/23/2020: RM po projednání
doporučuje Zastupitelstvu města Dubí schválit
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Dubí na společenskou akci Gymnázia J. A. Komenského v Dubí, Maturitní ples 2020 – částečná
úhrada nákladů za pronájem sálu ve výši 5 tis. Kč.
(Zastupitelstvo města Dubí na své schůzi dne 29. ledna
s tímto doporučením vyslovilo souhlas – pozn. red.)
 Usnesení č. 594/23/2020: RM po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Dubí schválit na základě
vyúčtování poskytnutí neinvestiční podpory ve
výši Kč 48 025,00; „Podpora komunitního života na
venkově 2019“ – projekt Adventní koncerty v Dubí.
(Zastupitelstvo města Dubí na své schůzi dne 29. ledna
s tímto doporučením vyslovilo souhlas – pozn. red.)
 Usnesení č. 595/23/2020: RM po projednání
schvaluje bezpečností analýzu města Dubí nárok
2020.
 Usnesení č. 598/23/2020: RM po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Dubí schválit změnu
Směrnice SM 03/2007 – Zásady pro poskytování

dotací z rozpočtu města Dubí. (Zastupitelstvo města
Dubí na své schůzi dne 29. ledna s tímto doporučením
vyslovilo souhlas – pozn. red.)
(šl)

ZÁPIS DO KRONIKY



V závěru měsíce paní kronikářka dokončila
konspekt zápisu do Pamětní knihy města
Dubí za rok 2019. Nyní tento konspekt čeká
na schválení Radou města Dubí a poté bude
ručně přepsán do kroniky našeho města.
Seznámit se s ním bude moci každý zájemce
v Městské knihovně, a to po předběžné
domluvě s paní knihovnicí.
Jiří Šiller

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
osobní vozidlo, ze kterého vystoupila
z místa řidiče žena, která po zastavení
zza
začala
starší ženě pomáhat. Druhé přijíždějící vozidlo také okamžitě zastavilo a řidič
rovněž začal zraněné ženě pomáhat. Jako třetí
na místo přijelovozidlo městské policie. Žena
měla zranění v obličejové části. Strážníci poskytli
zraněné první pomoc a přivolali na místo vozidlo
záchranné služby.
Operační hasičského záchranného sboru požádal o spolupráci při zabezpečení místa, kde hasiči
likvidují požár v nájemním domě v ulici Sadová
v Pozorce. Na místo vyjela hlídka městské policie.
Strážníci zabezpečovali průjezdy hasičských vozidel, aby provoz nebyl zdržován přijíždějícími
osobními vozidly a zároveň zajišťovali místo před
domem, odkud hasiči evakuovali nájemníky
z domu, kde k požáru došlo. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Majitel bytu, kde k požáru došlo, nebyl
v době zahoření doma. Byt byl požárem zcela zničen a strážníci majiteli bytu, který neměl kam jít,
zajistili dočasné ubytování. Příčinu vzniku požáru
šetří Policie ČR.
Strážníci ihned po zavedení mimořádných opatření ´vládou ČR začali dodržování těchto nařízení
kontrolovat ve snaze co nejdříve dostat do podvědomí lidí nová opatření proti šířícímu se viru.
Tato opatření mají smysl jen v případě, že je budeme dodržovat všichni. Kdo bude porušovat nařízení vlády, dopouští se přestupku podle zákona
o ochraně veřejného zdraví v době vyhlášeného
krizového stavu, za který hrozí ve správním řízení

pokuta do výše tří miliónů korun. Při kontrolách
strážníci zjistili, že nejčastěji dochází k porušování ustanovení zakrýt si na veřejnosti ústa a nos
v městské části Pozorka. Během několika prvních
dnů bylo na tuto povinnost upozorněno několik
občanů, kteří si svou odpovědnost uvědomili, ale
našli se i občané, kteří povinnost zakrývat si ústa
neakceptují. V prvním týdnu po zavedení této povinnosti udělili strážníci v příkazním řízení na místě
tři pokuty za neuposlechnutí výzvy úřední osoby.
Ve všech případech byla udělena pokuta ve výši
deset tisíc korun, jednalo se o osoby pohybující
se ve společnosti osob závislých na omamných
látkách.
V rámci opatření vlády v souvislosti s výskytem
koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 přijala
v rámci své organizace opatření i Městská policie
Dubí. Došlo například ke zrušení pěších hlídek,
naopak byly posíleny autohlídky z důvodu obavy
z vývoje situace v souvislosti s omezením pohybu obyvatel a obavy z nárůstu majetkové trestné
činnosti, která je v Dubí minimální, téměř nulová. Osoby závislé na omamných látkách, kterých
se po Dubí pohybuje velké množství, si opatřují
finanční prostředky prostitucí a aktivitou kolem
této činnosti, což je v současné době nerealizovatelné, a u osob závislých na omamných látkách se
dostaví abstinenční příznaky. Dále předpokládáme nárůst domácího násilí z důvodu, že lidé společně tráví víc času, a to se často projeví negativně
na rodinných a sousedských vztazích.
Tomáš Pykal, velitel MP Dubí
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INFORMACE O KORONAVIRU

OBDOBÍ „KORONA“ V MŠ CIBULÁČEK
Na základě rozhodnutí Rady města Dubí ze dne 11. 3. 2020 byl přerušen provoz v MATEŘSKÉ ŠKOLE CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání, a to v souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření koronaviru COVID-19. Členové pedagogického
sboru nechtěli sedět nečinně doma a dle svých možností se zapojili do pomoci v boji proti nákaze. Jelikož jsou v současné době důležitým a nedostatkovým
zbožím roušky, rozhodli jsme se i my šít bavlněné roušky. Ušitými rouškami jsme pak zásobili teplickou nemocnici, Nové lázně, Městský úřad Dubí nebo
je zdarma rozdávali především starším občanům. Další možnou spolupráci a naši pomoc jsme nabídli zřizovateli, jednáme s tajemníkem Městského úřadu
Dubí, panem Mgr. Radkem Kindlem. Budeme se snažit pomáhat, jak jen to bude možné, než se celá situace uklidní a budeme se moci vrátit k běžnému
režimu.
Bc. Denisa Urbanová, MŠ Cibuláček

POZDRAV Z MŠ KŘEMÍLEK...
Zdravíme všechny rodiče, kluky a holky,
co chodí do naší školky.
Brzy přijdou dobré zprávy, že jsou všichni lidé zdrávi.
Vydržte to ještě chvíli, nudu zažeňte svou pílí –
malujte a zpívejte, s rodinou se zasmějte.
I když nám už školka chybí, nesmíme teď dělat chyby.
Až zas bude všude čisto, ve školce máte svoje místo!
Vaše paní učitelky.
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POZDRAV Z MATEŘINKY U KŘEMÍLKA

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

V MŠ Dubánek je bez dětí smutno, ale nezahálí se. Po dobu
uzavření školky zaměstnanci uklízí, upravují školní zahradu,
připravují ve třídách prostředí na provoz a začínají také šít
roušky. První kusy vyzkouší na sobě zaměstnanci a jejich rodinní
příslušníci, pak už nám práce půjde od ruky a budeme šít roušky
pro ostatní obyvatele, kteří je budou potřebovat pro ochranu
svého zdraví.
Zaměstnanci MŠ Dubánek

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 1, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 177,
okres Teplice

Základní škola Dubí 2, Tovární 110,
okres Teplice, příspěvková organizace
AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD
Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci zápisů k povinné
školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy
a v termínu dle školského zákona, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD
Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů
k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou
probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
1. Zápis bez přítomnosti dítěte.
2. Omezení osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete zaslat:
• datovou schránkou: e e x n k z q
• můžete zaslat na e-mail: Hana.Dubnova@zsdubi1
• nebo osobně donést do školy v termínu
14. 04.; 21. 04.; 28. 04. 10 – 12 hodin; 14 – 16 hodin
• nebo zaslat poštou nejpozději do 30. 04. 2020
V Dubí 1 dne 23. 03. 2020

Mgr. Bc. Jan Holub
ředitel školy

1. Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční.
2. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
3. Zápis proběhne s maximálně možným omezením osobní přítomnosti
zákonného zástupce dítěte ve škole.

Vyplněné a podepsané formuláře (Žádost o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku /zápisový list/) můžete zaslat
škole jedním z následujících způsobů:
• datovou schránkou: ID schránky xznmk29
• na e-mail: reditelka@zsdubi2.cz
• zaslat poštou (ZŠ Dubí 2, Tovární 110/86, 417 02 Dubí 2) nejpozději do 30. 4. 2020
• osobně zanést do školy (do budovy 1. stupně v Dlouhé ulici 167/27 )
v termínu: 14. 4. – 15. 4. v době od 15.00 hod. do 17.00 hod.
21. 4. – 22. 4. v době od 15.00 hod. do17.00 hod.
Děkujeme za pochopení.
Sledujte prosím také webové stránky školy: www.zsdubi2.cz.
Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy
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ZŠ DUBÍ 1 V PRVNÍM POLOLETÍ
Pravidelně vás na stránkách Dubského zpravodaje informujeme o různých mimořádných akcích,
projektech a setkáních, které na naší škole pořádáme. V současné nelehké situaci, v níž se nachází celá
společnost, jsme nuceni spolu s uzavřením školy rušit i tyto tradiční a oblíbené akce. Využiji tohoto
nechtěného mezičasu k malému shrnutí uplynulého období.
Od začátku školního roku funguje nově otevřené oddělení školní družiny v budově na Školním náměstí 86.
Díky těmto krásně zrekonstruovaným prostorám se nám podařilo uspokojit poptávku rodičů po
mimoškolním vzdělávání. V tomto školním roce družinu navštěvuje 89 žáků z 1. stupně ZŠ.
Od září ve škole opět pracuje dobrovolnice ze SRN jako asistentka ve výuce německého a anglického
jazyka. Individuálně připravovala tři naše žáky na okresní kolo olympiády z německého jazyka, které
proběhlo začátkem února na gymnáziu v Teplicích. Mladší žáci, přestože se učí německý jazyk teprve
15 měsíců, se umístili na druhém a třetím místě. Žáci naší školy se též účastnili okresních kol olympiád
z českého a anglického jazyka a také z dějepisu. Ze školního kola recitační soutěže ve svých kategoriích
postoupili žáci do městského kola, kde úspěšně reprezentovali naší školu.
Žáci 4. A se účastnili projektu, který byl zaměřen na rozvoj polytechnických dovedností. V rámci tohoto
projektu žáci plnili zábavné úkoly s roboty, které museli samostatně sestavit a také naprogramovat.
V prosinci žáci – zástupci tříd ve Školním parlamentu - zorganizovali soutěž „Dubí má Talent“. Soutěže
se účastnili žáci prvního stupně, kteří předvedli svůj um v tanci, zpěvu, hře na hudební nástroj
a recitaci. Celá škola nadšeně tleskala skvělým výkonům, porota složená z pedagogů a členů Školního
parlamentu neměla snadné rozhodování.
Třetím třídám připravily paní učitelky společný projekt „Leden – měsíc zdravého životního stylu“.
V průběhu celého měsíce se všichni společně zaměřili na zdravé svačiny plné vitamínů a přirozenou
tělesnou aktivitu. Velmi povedený projekt pomohl dětem získat správné návyky ve stravování a vedl
k uvědomění si souvislosti mezi jídlem, zdravím a postavou.
Ač sněhové podmínky nebyly letos nejpříznivější, výběr 30 žáků absolvoval na konci ledna lyžařský
kurz v areálu Zadní Telnice. Naštěstí část sjezdovek byla uměle zasněžena a upravena, takže žáci mohli
výuku sjezdového lyžování i jízdy na snowboardu absolvovat. Všichni se vrátili nadšení a s přáním jet
příští rok na lyžák znovu.
9. třída v lednu navštívila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Žáci mohli nahlédnout
do prostor, které znají pouze z televize, vyzkoušet si, jaké to je stoupnout si k řečnickému pultíku
a mluvit do mikrofonu.
Děti z družiny a následně též žáci sedmých tříd se společně se svými pedagogy zapojily do projektu
„Adopce na dálku“. Jedná se o adopci koček ze spolku „Teplické kočky“. Druhé oddělení školní družiny
se stalo patronem nemocné kočičky Agátky, sedmáci se stali patrony kočiček Karlíka a Karafiátky.
Další plánované akce už jsme díky mimořádným opatřením vlády ČR uskutečnit nestihli. Všichni
doufáme, že se nejen naše škola, ale celá společnost brzy vrátí k normálnímu chodu a že ještě do
hlavních prázdnin stihneme nejen učení, ale také spoustu zábavných akcí.
Mgr. Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí 1

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V pátek 21. února žáci druhého stupně naší školy navštívili oblíbené
Městské divadlo v Mostě, kde tentokrát zhlédli divadelní představení
„Zamilovaný Shakespeare“, romantickou komedii podle slavného
oscarového filmu o zakázané lásce, která se odehrává v prostředí
alžbětinského divadla. Fiktivní příběh o tom, jak možná vznikla
nejslavnější divadelní hra všech dob, Romeo a Julie. Děkujeme všem
hercům divadla za nezapomenutelný kulturní zážitek.
Mgr. Adéla Hufová, ZŠ Dubí 1
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SÁLOVÁ KOPANÁ
V Krupce se konalo jako každý rok okrskové kolo v sálové kopané
pro mladší ročníky z II. stupně základních škol. Do krajského kola
postupuje ZŠ Maršovská, která jen těsně skončila na prvním místě
před ZŠ Proboštov. Fotbalově nejvyzrálejší mužstvo hájící barvy ZŠ
Osek skončilo na 3. místě a konečné pořadí uzavřelo ZŠ Dubí 1 před
ZŠ Dubí 2. Pro ZŠ Dubí 2 je tak úkol jasný – bojovat v budoucnu o lepší
umístění.
Mgr. František Podroužek, ZŠ Dubí 2

PRÁVNÍ VĚDOMÍ NAŠICH ŽÁKŮ STÁLE POSILUJEME
V rámci programu prevence proti
patologickým jevům připravil našim osmákům
pan Rössler, strážník Městské policie Dubí,
přednášku, ve které nejprve osvětlil historii
práva u nás. Děti si zopakovaly své znalosti
o Ústavě ČR, Listině základních práv a svobod
a základních zákonech. Všichni si také vysvětlili
pojem vyhláška města nebo nařízení kraje,
ale i státní symboly ČR. Když občan nedodrží
některá ustanovení, může spáchat přestupek
nebo trestný čin. Žáci prodiskutovali různé
možnosti, které nás mohou přivést do potíží se
zákonem i okolnosti, které nás mohou zbavit
viny za naše jednání. Neznalost zákona nikoho
neomlouvá, a tak je nutné si právní záležitosti
našeho života stále připomínat.
V druhé části akce se děti dozvěděly
podrobnosti o občanských průkazech. Někteří
osmáci jej získají již letos, ostatní podle dovršení
15 let až v příštím roce. Zároveň přijmou i další
část odpovědnosti za své činy.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

NÁVŠTĚVA KROUŽKŮ ZŠ DUBÍ 2 V NAŠICH ŠKOLKÁCH
Děti z dramatického a tanečního kroužku
mladších Hvězdiček z prvního stupně ZŠ
Dubí 2 zavítaly do Mateřských škol U Křemílka
a Cibuláček, kde malým budoucím školákům
představily, jak tancují, zpívají a nacvičují
dramatická vystoupení.
Mladší Hvězdičky ze 3. třídy, jež vede paní
asistentka Galyášová, zahájily vystoupení
předtančením se zpěvem. Dramatický kroužek,
který navštěvují žáci ze 4., 5. a 1. třídy, poté
prezentoval své nastudování pohádky Paní
Zima bratří Grimmů. Malé dětičky sledovaly,
co je podle pohádky příčinou toho, když venku
sněží. A dozvěděly se, kdo za to může, že venku
nesněží.
Ráda bych poděkovala našim žáčkům, že
s nadšením a pílí navštěvují kroužky, chtějí
něco umět, v něčem se zdokonalovat a že jsou
vždy velice nadšeni, když mohou opět přijít do
svých školek, v nichž vyrůstali.
Budeme se společně těšit na další pozdravy dětí
ze školek prezentací nové pohádky a nových
tanečků.
Mgr. Lucie Tuháčková, ZŠ Dubí 2

JAK TO TEĎ VYPADÁ V BYSTŘICKÉ ŠKOLE?
Vzhledem k mimořádnému opatření
nařízeného vládou České republiky byli
nuceni všichni žáci zůstat doma a vzdělávat
se tzv. na dálku. Pro spojení s našimi
žáky využíváme převážně internetovou
komunikaci, pro koho není dostupná, může
si vše potřebné vyzvednout v papírové
podobě. Mrzí nás, že s našimi žáky
nemůžeme být osobně a také, že jsme
museli zrušit řadu akcí, které jsme pro ně
měli naplánované, zdraví je ale přednější.
Děkujeme za spolupráci všem rodičům
a také paní učitelkám, které kromě školních
dětí vzdělávají doma i své vlastní. Doufáme,
že se s dětmi brzy zase ve zdraví sejdeme ve
školních lavicích.
Pedagogický sbor ZŠ Dubí 2
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ZMĚNY V DÚK
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PŘEHLED LINEK DÚK A JEJICH OMEZOVÁNÍ OD 18.3, 20.3, 21.3 A V DALŠÍM OBDOBÍ
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Z MŠ CIBULÁČEK...
Čtení pro prťata
Ve čtvrtek 13. února jsme se s dětmi vydali
do teplické Regionální knihovny na další
„Čtení pro prťata“. Tentokrát byl tématem
Masopust a končící zima. Nejprve děti
čekalo obrázkové čtení, několik hádanek se
zimní tématikou a samozřejmě nechyběla
ani zimní pohádka. Na závěr se děti mohly
podívat na loutkovou pohádku o lidové
tradici Masopustu. Před odchodem jsme si
prohlédli v oddělení dětské literatury několik
knih a dokonce jsme si vybrali i knihy do
naší školky, které si budeme před poledním
odpočinkem číst v postýlkách.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček

O vykutáleném štěstí…
Ve čtvrtek 20. února jsme ve školce přivítali činoherně-loutkové divadlo Matýsek, které nám přijelo zahrát pohádku s názvem O vykutáleném
štěstí. Dva skřítci, Oskar a Kvído, nám představili strom štěstí „Kostičkovník“, o který se musí dobře starat, aby na něm vyrostlo štěstí. Ve chvíli, kdy
starost zůstane na línějším Kvídovi, strom uschne a k moci se dostane zlý Smůlák. Na skřítcích je, aby vše zase napravili a strom tak opět mohl
rozdávat štěstí těm, kteří to potřebují. Tato hudební pohádka děti nejen pobavila, ale přinesla i ponaučení o tom, že lenost je špatná vlastnost,
která může způsobit spoustu starostí.
Denisa Urbanová, MŠ Cibuláček

Sférické kino
V únoru jsme v naší mateřské škole objevovali tajemství vesmíru. Naše získané znalosti doplnil film s názvem „Příležitostní astronauté“, který jsme
zhlédli ve sférickém kině. Tento nejnovější zábavně-vzdělávací nástroj spočívá v pojízdné kupoli se sférickým projekčním systémem a poskytuje
neuvěřitelný pohled v 360 stupních. Díky tomu jsme si připadali tak, jako bychom byli přímo pod hvězdnou oblohou. Prostřednictvím „robotích“
kamarádů děti objevovaly Zemi, Slunce i Měsíc, měly možnost účastnit se závodu na povrchu Měsíce, vidět jak astronauti sbírají vzorky asteroidů
nebo přežívají sluneční bouři. Po skončení promítání na děti čekaly otázky, které shrnuly jejich nové znalosti. Sférické kino jsme si všichni opět
moc užili.
Bc. Denisa Urbanová, MŠ Cibuláček
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Z MŠ DUBÁNEK...
Týden plný přátelství
Den svatého Valentýna neminul ani
Mateřskou školu Dubánek. Slavili jsme celý
týden, byl to náš „srdíčkový týden“, kdy
jsme záměrně zařadili aktivity podporující
sbližování dětí, uvědomování si vztahů
mezi lidmi, kamarádství, přátelství, úcty ke
stáří, hry, které vedly děti k porozumění,
ohleduplnosti a respektování druhého.
Srdce, symbol lásky a přátelství, děti vyráběly
z různých materiálů, vyzkoušely si netradiční
výtvarné techniky a v závěru týdne se
vzájemně vlastními výrobky obdarovaly,
nezapomněly ani na své nejbližší.
Na tvar srdce jsme zaměřili pozornost i na
procházce, hledali jsme mezi kameny, v kůře
stromů, na rostlinách, v mechu, mezi šiškami,
srdce vytvarované ze sušiny zdobí vchodové
dveře školky dodnes.
Červený srdíčkový den završil náš týdenní
projekt, kdy v červeném oblečení jsme
si společně zahráli, zatančili, zazpívali,
nechyběly úsměvy a pohlazení, protože
každý Dubánek je kamarád a s dětmi si hraje
rád, …nejen na Valentýna.
Ivana Heyden, MŠ Dubánek

Pátek 28. únor
Dubánek měl karneval, krásných masek plný sál.
Čaroděj i indián, princeznička i pan král,
přiletěl pan Čmeláček, Superman a s ním
dráček.
Malý čertík i zelený vodník,
čaroděj a kostlivec, také s puškou myslivec.
Tygr a zebra, pes i kočička,
netopýr, beruška a včelička.
Na koláčích jsme si smlsli,
v maskách jsme si všichni trsli,
také v tombole dárky vyhráli,
v Dubánku jsme si na Masopust zahráli.
Kolektiv pedagogů MŠ Dubánek

Z MŠ MSTIŠOV...
Zpočátku měsíce března se děti mohly
těšit na vzácnou návštěvu, která zavítala
do naší školky. Byly to různé druhy nočních
ptáků od vzácných či cizokrajných druhů
až po ty běžně viditelné u polí. Děti byly
seznámeny s jejich obživou, životem
i rozmnožováním. Byly jim popisovány
jejich charakteristické znaky a vysvětlen
jejich původ. Demonstrace ptactva byla pro
děti velice zajímavou akcí, při které získaly
mnoho zajímavých informací a zároveň
jim byla procvičena i jejich paměť. Musíme
podotknout, že majitelé ptactva byli velice
překvapeni a potěšeni, co všechno děti
o nočních ptácích znaly.
Kolektiv MŠ Mstišov
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ZE SPORTU...
Dubský klub Leonidas gym opět úspěšný…
Ve dnech od 28. února do 1. března se konal mezinárodní turnaj o zlatý Mongkon města
Rokycany pořádaný C.M.T.A a klubem Tik Tak v Rokycanech. Náš klub Leonidas Gym Muay
Thai vyslal do boje velký počet zápasníků, a to 14 dětí, které v pyramidách usilovaly o post
nejvyšší. Na poháru jsme získali jednu bronzovou medaili, a to konkrétně Jakub Ježek
(10 let), který jen těsně na body prohrál v semifinále s o 5 kg těžším Pražákem.
Dále jsme vybojovali několik stříbrných medailí, a to Dominik a Jakub Trojánkovi (10 let),
Štěpán Ponec (12 let), ten se setkal ve finále s velice zkušeným izraelským borcem, který si
boj o zlato ohlídal. Třetí stříbro vybojoval Jakub Kajaba (14 let), o zlato ho připravil zkušený
Rakušan. Matěj Charous (14 let) na své premiéře vybojoval také stříbro. Poslední stříbrný
zápasník je náš bojovník David Štajnc (17 let), který ukázal velkou statečnost a bojovnost,
v jeho váze 65kg nebyl soupeř, tak se David dostal do spojené kategorie 71 – 75 kg, což je
10 kg rozdíl. I když se David velice snažil, tak Maďar Davida postoupit nenechal. Dále za
dospělé Filip Gorol první zápas vyhrál KO v 2. kole, bohužel o zlato prohrává těsně na body.
Naši nejmenší bojovníci si dovezli velký počet zlatých medailí. Byli jimi Matěj Šimůnek (13 let), Alan Homič (13 let), tomu se
dokonce podařilo jeden zápas vyhrát v prvním kole KO, dívka Sabina Matoušková (12 let), tato dívenka nás velice překvapila,
jelikož je začátečnice. Nejtěžším, kdo turnaj vyhrál, byl Tomáš Barták - 60kg (15 let), který si poradil se zkušeným a houževnatým
Maďarem a s dvoumetrovým Izraelcem. Další dívkou, která se probojovala ke zlatu, byla Nicol Černá (13 let) té se i povedlo ve
finále v druhém kole ukončit boj KO. Tomáš Krejčí (12 let) byl pak dalším, který se probojoval ke zlatu. Náš klub Leonidas gym
Dubí pak získal i 1. místo za nejúspěšnější zúčastněný tým.
Klub svým svěřencům k těmto úspěchům gratuluje a děkuje za reprezentaci. Poděkování za tuto akci patří i prezidentu asociace
C.M.T.A. Petru Ottichovi a klubu Tik Tak Rokycany. Dále musím poděkovat celé výpravě Leonidas gymu za pomoc v šatnách
a u ringu. Děkujeme také za podporu Ústeckému kraji, Městům Dubí a Osek, Statutárnímu městu Teplice a dále pak Obcím
Proboštov a Novosedlice, stejně tak dalším sponzorům za jejich podporu. Nemohu také zapomenout, že o chlapce a dívky se
stará po zdravotní stránce paní Jana Šimonová a jedno nestátní zdravotnické zařízení v Teplicích.
Ladislav Horejš

Česká thajboxerská lvíčátka byla úspěšná…
Na evropský pohár Baltic muaythai open 2020 Litva Vilnius který se konal od 31. ledna do 2. února C.M.T.A. vyslala 6 mladých nadějných thajboxérů pod vedením
reprezentačního trenéra juniorů Ladislava Horejše (Leonidas Dubí). Děti se v pyramidách utkaly v thajském boxu (Muaythai) s top výběrem z Evropy a Dálného východu.
Naše původní očekávání bylo, že na tento turnaj přijede v kvalitách evropský průměr, opak byl však pravdou a přijel top výběr, medailisti z MS, tak každý boj byl opravdu
tvrdý. I přes maximální snahu se všichni do semifinálových bojů bohužel neprobojovali. Arsenij Dunajev (14 let) se tvrdě střetl s belgickým reprezentantem, ale bohužel
prohrává těsně 2:1 na body a z osmifinále bohužel nepostupuje. Druhým bojovníkem, který neprošel přes osmifinále, byl Lukáš Klaška, který bohužel inkasoval loket
z otočky od maďarského borce tak nešťastně, že mu i přes chránič vyrazil zub, a bylo po zápase. Čtyři naši bojovníci pak vybojovali medaile - Matěj Šimůnek (12 let) se
přes osmi finále probojoval skrze běloruského borce, toho se mu povedlo zasáhnout kolenem přes vestu tak tvrdě, že soupeři vyrazil dech a bylo zde první počítání.
Ve druhém kole Bělorus kopal střední kop, ale Matěj ho kontroval kopem na hlavu, což soupeře zaskočilo
a hned v návaznosti přiletělo další tvrdé Matějovo koleno a vyhráli jsme KO. Matěj postoupil do čtvrtfinále,
kde narazil na litevského reprezentanta a medailistu z MS, který ovšem měl velice dobré klinče a Matěje
na tuto techniku porazil. Tím jsme získali první bronz. Tobiáš Barták (14 let) se obrovským štěstím (volný
los) dostal do čtvrtfinále, kde se utkal s belgickým chlapcem, s nímž si měl co vyřizovat. Belgičan Tobiáše
vyřadil z MS 2018 v boji o zlato. S Tobiášem jsme ovšem na Belgičana měli vymyšlenou strategii, která
vyšla, a soupeř nestačil na Tobiášovo tempo a prohrál 3:0, což posunulo našeho reprezentanta do finále
a boji o zlato. V tomto utkání změřil sílu s Bělorusem, vicemistr světa 2018, s velkou spoustou zápasových
zkušeností, kterých Bělorus využil a nepustil Tobiáše do svého tempa a bohužel prohráváme 3:0 na body
a získáváme stříbrnou medaili. Emma Cardová (15 let), nová posila v reprezentaci, hned zažila „křest
ohněm“ a ve svém prvním velkém turnaji se dostala v semifinále hned s belgickou mistrní světa 2019, a ta
Emmu poráží. To pro nás znamenalo další bronzovou placku. Tomáš Barták (15 let) měl jeden z nejtěžších
losů. Nejprve se musel probojovat do osmifinále, a to hned přes moldavského reprezentanta
a mistra světa v K1. Celý zápas byl velice vyrovnaný s převahou Tomáše. Přibližně v polovině
zápasu se při souboji povedlo Moldavci vystrčit Tomáše z ringu tak nešťastně, že prolétl mezi
provazy a saltem dopadl pod ring, který mel výšku cca 1 m rovnou na záda. V tu chvilku jsme
všichni ztuhli a báli se, zda si nepřivodil nějaké zranění. Tomáš ale ze země hned vyskočil
a s úsměvem vlezl zpět do ringu, kde okamžitě zvýšil tempo tlaku na soupeře a všechna tři
kola vyhrál 3:0. Tímto postupem se mu otevřela další cesta, kde ho čekal domácí reprezentant.
Změnili jsme taktiku od Moldavce a zaměřili jsme se hlavně kopy na nohy (Low kick). Litevec
měl sice tvrdé ruce, ale Tomáš každý útok trestal tvrdými Low kicky jak ze přední, tak zadní
strany stehen, až nakonec Litevec sotva chodil a po druhém počítání byl zápas ukončen KO.
Krásnou cestu do semifinále mu dále zkřížil Bělorus MS 2018 a tímto chlapcem měl Tomáš
také něco nevyřízeného, v roce 2019 ho připravil o zlatou medaili na Stayki open v Bělorusku.
Bohužel zápasové zkušenosti a síla byla o dost větší než u Tomáše a museli jsme se po prohře
spokojit s bronzem. Samozřejmě, že Bělorus nakonec vybojoval zlato.
Rád bych závěrem poděkoval všem klukům za jejich poctivé a vytrvalé výkony, nasazení a samotné boje, dali do
toho vše. Druhý dospělý doprovod pak zajistil Daniel Štajnc.
Mé srdečné poděkování patří i vedení C.M.T.A., které pro nás zařídilo všechny formality a zajistilo hladký průběh
našeho litevského pobytu.
Rád bych ještě zmínil, že přípravu dubských chlapců sponzoruje Ústecký kraj, Město Dubí, Statutární město Teplice,
Město Osek a Obce Proboštov a Novosedlice a další sponzoři, jimž patří naše poděkování.
Nemohu také zapomenout, že o chlapce a dívky se stará po zdravotní stránce paní Jana Šimonová a jedno nestátní
zdravotnické zařízení z Teplic.
Za zmínku stojí i ta skutečnost, že deset dní před turnajem se chlapci účastnili i reprezentačního soustředění, které
se konalo přímo v Leonidas gym Dubí pod vedením repretrenéra Ladislava Horejše, trenéra Radka Veselého z Fight
club Duchcov a fyzioterapeutky Jany Šimonové. Stravování nám zajistila jedna z dubských restaurací.
Ladislav Horejš
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NATÁČENÍ KRÁTKÉHO FILMU...
Během jarních prázdnin zorganizovalo Městské kulturní
zařízení v Dubí pro děti na středu 4. března zábavný filmový
den s Divadlem V Pytli Petra Stolaře. Výtvarná dílna se rozjela
hned po uvítání a rozmyšlením rolí pro jednotlivce. Během dvou
hodin vznikly bytosti pohádkové, nadpřirozené, ale i hlavní role
dědečka s babičkou. Scénář byl sepsán během chvilky a odvíjel
se od vysílání různých pořadů v televizi, kterou sledovali naši
dva senioři. Po obědě se přistoupilo k samotnému natáčení
krátkého filmu, který je od konce měsíce března ke zhlédnutí na
www.mkzdubi.cz. Den plný tvoření, zábavy a hraní si užily nejen děti,
ale samotní divadelníci Divadla V Pytli a už se všichni těší na další
společné dovádění.
MKZ Dubí

MDŽ V SENIORCENTRU POHODA
Mezinárodní den žen slavili klienti se
zaměstnanci v pondělí 9. března v prostorách
jídelny Seniorcentra Pohoda. Na oslavě
nechybělo bohaté občerstvení, zábava, hudba
a především tanec. Celá akce se vydařila.
Všem partnerům a zaměstnancům velmi
děkujeme za spolupráci, díky které můžeme
našim uživatelům zajistit bohatý volnočasový
program.
Sledujte nás na facebooku: Seniorcentrum
Pohoda či navštivte naše webové stránky
www.seniorcentrum-pohoda.cz
Bc. Nikola Uhlířová, sociální pracovnice

PIONÝR - ZIMNÍ PRÁZDNINY V LEDOVÉ PRAZE

Poslední lednový den, kdy měly děti pololetní prázdniny, jsme se vydali do našeho hlavního města na akci, která je každoročně pořádána pro všechny děti LEDOVÁ PRAHA. Ta sice ledová nebyla, ale i tak jsme si to užili. V pátek jsme se byli podívat na medúzy, a i když jsme museli vystát frontu, tak se nám tam moc
líbilo. Na Petříně jsme se pobavili v zrcadlovém bludišti a kdo nebyl líný, vyšlápl si schody na rozhlednu. První den jsme zakončili návštěvou muzea alchymistů
a mágů. Sobotní dopoledne jsme strávili na Kavčích horách v České televizi, kde byla výstava Království a kus pohádky k tomu. Ještě nás čekala návštěva muzea
fantastických iluzí a iluzivního umění a poté jsme si zašli na pozdní oběd. Posilněni jsme jeli do kongresového centra na koncert Děti dětem, kde vystupují děti
z celé republiky. Náš třídenní výlet jsme zakončili jízdou na bobové dráze a po občerstvení v McDonaldu jsme se vydali zpátky do Teplic. Byl to moc pěkný víkend.
Za pionýry z Dubí 2 Leona Jurčová

ZAČALI JSME DRUHÉ POLOLETÍ
V uměleckých školách si vždy myslíme, že leden bude po adventním maratonu
měsícem klidu. Nějak se nám to nedaří. Opět se nám nahromadilo celkem
dost vystoupení, která dostávala názvy Novoroční, Tříkrálový, Pololetní I.,
Pololetní II. A tak jsme plynule vpluli do druhého pololetí, které jsme začali
návštěvou výstavního a vzdělávacího centra DOX v pražských Holešovicích,
kde měl výstavu Petr Sís. Na střeše areálu je zabudovaná dřevěná vzducholoď.
Díky vstupenkám na výstavu jsme mohli vstoupit dovnitř a v pohodě jsme
tak posvačili. Součástí exkurzu byl i malý workshop, inspirovaný představami
svobody, volnosti, vzduchu, létání…a koček. Exkurzi s námi absolvovali nejen
výtvarníci, ale i muzikanti.
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí

ZUŠ V DOBÁCH NELEHKÝCH…
Co stačila stihnout ZUŠ?
Připravit kulturní program pro Bilanci v Tereziných lázních. V sále ZUŠ proběhly 4 koncerty, z toho
jeden nazvaný „Hlasitý“ (nástroje bicí, dechové, ozvučené kytary a zpěv na mikrofon).
Připravit instrumentalisty na soutěž MŠMT a zpěváčky na soutěžní přehlídku „Lípa Cantares“.
Co se podařilo?
Okresní kolo soutěže pro základní umělecké školy ZUŠ Dubí obeslala třemi účastníky, kteří se výborně
umístili. Anežka Slachová, kytara, 1. místo s postupem do krajského kola.
Solomiya Erin Komendant, klavír, 1. místo s postupem do krajského kola. Martin Paulík, housle, 3. místo.
Pedagogové úspěšných žáků jsou Zuzana Ladová (kytara), Eva Valtová a Věra Vlková (klavír)
a Ester Kučerová (housle).
Malé zpěváčky připravovala Jozefína Štěpánová.
Na krajská kola jsme se chystali, ale byla odvolána vzhledem k nastalé situaci ve světě.
V ZUŠ vzniklo smyčcové trio ve složení. 1. housle: Martin Paulík, 2. housle S. Erin Komendant
(ped. E. Kučerová) a violoncello Daniela Jačková (ped. Z. Ladová).
Co tedy chystá ZUŠ dál?
Rozhodně žáci nemají prázdniny. Podle návodů z MŠMT, Asociace ZUŠ a Umělecké rady ZUŠ přechází naše školy na tzv. distanční způsob výuky, a to jak v hudebním
oboru, tak ve výtvarném. Výtvarné práce budou vystavovány na blogu http://vytvarkazusdubi.blogspot.com/. Budeme rádi, když různé, i společné, odsunuté akce
budeme moci uskutečnit později. Už teď se zabýváme programem k 60. výročí založení naší školy, ale to bude pro veřejnost překvapení.
Co vám všem přejeme?
Optimismus a hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
Eva Valtová, ZUŠ Dubí
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SOUTĚŽ „NAMALUJ SVÉHO ANDĚLA“
Vítězem 8. ročníku výtvarné soutěže“ Namaluj svého anděla“, kterou pořádá Salesiánské středisko Štěpána
Trochty, se v I. kategorii - děti předškolního roku, stal Kryštof Kořínek z MŠ Cibuláček.
Téma letošního ročníku bylo „Anděl cestovatel“. Další výherce naleznete zde: https://www.teplice.sdb.cz/
vitezna-dila-8-rocniku-vytvarne-souteze-namaluj-svého andela/
Soutěž vznikla v roce 2012. Do prvního ročníku soutěže bylo přihlášeno 105 obrázků převážně teplických
dětí. V letošním ročníku bylo ve třech kategoriích přihlášeno 705 obrázků a výtvarných děl z 64 škol a zařízení pro děti z celé republiky. Některé z nich pořádají své oblastní kolo a do soutěže zasílají jen vybrané
obrázky. I tak se každý rok počet účastníků soutěže zvyšuje. To nám přináší samozřejmě radost, ale zároveň
je stále těžší vybrat vítěze. Těší nás také, že opakovaně je partnerem soutěže Jaroslav Tůma, díky kterému
výherci získají kvalitní výtvarné potřeby ze Simply-T.
Hana Machová, Salesiánské středisko Štěpána Trochty

VZPOMÍNKY
Zlaté slunko za horu zašlo,
Tvé srdce věčný klid našlo,
vzpomínám, ať se hnu kamkoli,
už Tě nic nebolí.
Dne 17. dubna tomu bude již 7 let,
co nás opustil
pan PRAVOSLAV ZEMAN
z Dubí
S láskou stále vzpomínají
manželka,
dcery Drahuš a Lenka
a ostatní příbuzní a známí

Dne 7. března uplynulo 16 let,
co nás navždy opustila naše milovaná
maminka, tchýně a babička,
paní Anna Pešíková,
a 12. dubna uplynulo 9 let, co nás navždy
opustil tatínek, tchán a dědeček,
pan Josef Pešík z Pozorky.
Kdo jste je znali, věnujte jim společně
s námi tichou vzpomínku.
Vzpomínají dcera Ivana s manželem Josefem
a vnoučata Monika a Aleš.

Dne 2. května uplyne 5 let, co nás
opustil manžel a dědeček,
pan František Zámyslický.

Dne 22. března jsme si připomněli první smutné výročí, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, bratr, tatínek, dědeček,
pradědeček a strýc,
pan JÁN FERI

Vzpomínají manželka Vlasta,
Petra, Adéla a Nikola s rodinou.
Vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomíná manželka Blažena,
dcera Lenka s rodinou, dcera Jana s rodinou, syn Jan s rodinou,
vnoučata, pravnoučata
a ostatní příbuzní a známí.

Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 12. dubna uplyne smutný rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Gerhard Lukeš.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
S láskou a bolestí stále vzpomínáme.
Manželka Jarka, dcera Dáša s rodinou a syn Martin s rodinou.

INZERCE
Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY
(ale i další: hudební, divadelní, reklamní...)
Můžete volat, prozvonit (zavolám zpět), případně
sms nebo email. 704 404 825, strapec1@email.cz
Prodej slepiček
Drůbež 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 169,00/1 ks do Kč 219,00/ ks
Prodeje se uskuteční: 18. 4., 16.5 . a 13. 6.
v Dubí, u porcelánky; v 11:15 hodin.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace od pondělí do pátku od 9:00 do 16:00 hodin
na telef. kontaktech 601 576 270, 728 605 840,
ev. na adrese: www.drubezcervenyhradek.cz
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Koupím Vaše restituční nároky.
Cena nároků do budoucna bude jen klesat,
díky plánované restituční tečce.
Tel. kontakt: 604 374 807

OBNOVA POMNÍKU KREIBICHSTEIN

PODĚKOVÁNÍ

Členové Spolku historie města Dubí v únoru obnovili jeden ze zapomenutých
dubských pomníků - Krebichstein. Tento pomník spočíval na svém původním
místě ještě v 60. letech, ale nakonec byl při lesnické činnosti vyvrácen a dlouhá
léta ležel v křoví u cesty na Barvář v zapomnění. Pomník se tak po letech povedlo opět vrátit zpět, prakticky na původní místo, kde se nacházel. Vše se muselo
uzpůsobit tak, aby nepřekážel při lesních pracích. Pokud máte historické snímky
tohoto pomníku, víte, co bývalo napsané na původní cedulce nebo znáte jeho
historii, dejte nám vědět na email jiri.kaspar@gymtce.cz.
Jiří Kašpar

KULIČKIÁDA

Děkujeme panu starostovi Ing. Petru Pípalovi a místostarostovi PhDr. Jiřímu Šillerovi za osobní blahopřání a osobní dar naší mamince, paní Věře Šípové, k jejímu
životnímu jubileu. Moc si toho vážíme a děkujeme.
Rodiny Šípova a Kozákova

ŽÁDOST

Vážení a mílí přátelé Dubské kuličkiády, s politováním vám musím za organizátory
této tradiční jarní akce oznámit, že s ohledem na situaci okolo corona viru jsme se
rozhodli letošní kuličkiádu NEPOŘÁDAT. Všem vám přejeme pevné zdraví a děkujeme za pochopení.
Za organizátory: Tomáš Zíka, zastupitel města Dubí

Dovoluji si požádat všechny občany, aby na svých procházkách pejsky volně
nepouštěli do lesa, protože mohou ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních
zvířat.
Děkuji.
MVDr. Juraj Vrabec

DUBÍ NEZNÁMÉ XXVI – SKLÁRNA SVORNOST
Výroba skla k městu Dubí patří od nepaměti, ale bohužel některé sklárny bychom dnes hledali marně. Mezi ty zaniklé patří mstišovská sklárna Svornost,
které se lidově říkalo Štanglovka. Byla založena roku 1868 a mezi majiteli se vystřídali bratři Löwendahlové, Gabriela Nowicki a rodina Fischmannů. Ti ji měli
nejprve v pronájmu od roku 1883 a následně ji roku 1890 koupili. Ve sklárně
se vyrábělo nejprve ploché sklo, ale ve 20. letech 20. století se přešlo na výrobu tyčí a tyčinek pro Jabloneckou bižuterii. Slangově se tyčím říkalo „štangle“
(z německého stange), a tak lidé začali sklárně říkat Štanglovka. Dále se ve
sklárně vyráběly tyče na ručníky, portálové tyče a lisované čočky. Úspěšné podnikání narušila krize v roce 1939, kdy kvůli nástupu nacismu musela židovská rodina Fischmannů ukončit své podnikání.
Sklárna byla prodána německé společnosti Tafel – u. Farbenglass Werke G.m.b.H. Došlo k rozšíření areálu huti o tažné
dráhy na tažení tyčí, bylo přistaveno šestnáct obytných domů, králíkárna, kurník a venkovní záchody. Výroba skleněných
tyčí byla nakonec ukončena a mezi hlavní sortiment se zařadily čočky do kapesních lamp, světlomety pro kola a auta
a skleněné cihly. V listopadu 1939 sklárna vyhořela a v roce 1941 přerušila výrobu. Po válce byla sklárna znárodněna a připojena ke sklárně Inwald, závodu Palme – König & Habel v Košťanech. Po obnově výroby se sklárna soustředila na výrobu
dutého skla. Od roku 1948 byla sklárna přejmenována na Teplické sklo, Mstišov, národní podnik Inwald. Od roku 1955
patřila k závodu Teplické sklárny a pánvárny. Název změnila ještě dvakrát po přiřazení pod národní podnik Borské sklo.
Nejvýznamnější etapa historie sklárny začíná v roce 1956, kdy se sklárna zaměřila na výrobu designového hutního skla.
V tomto roce do sklárny přišel uznávaný sklářský výtvarník František Zemek a jako kmenoví návrháři se dále prosadili
Hana Machovská, Vladimír Mika a ředitel sklárny Karel Zemek. Kromě nich ve sklárně působili i externí návrháři jako
například Ludvíka Smrčková, Miloš Filip, Vladislav Urban, Jindřich a Jaroslav Beránkovi. Výroba se soustředila na skleněné
kolekce, které se skládaly ze sedmi tvarů – košík, svícen, mísa, váza, popelník, žardiniéra a stojánek na lulku. Během let
1956 – 1964 se ve sklárně vyrobilo na 20 kolekcí a řadu jednotlivých výrobků. Řada místních výrobků obdržela ocenění
na výstavách. Historie místní sklárny se uzavírá v srpnu 1964, kdy byla její činnost ukončena z důvodu důlní těžby. I když
se těžba zastavila kousek od sklárny, byl závod nakonec stržen. Místo něj měl vzniknout nový v Proseticích, ale nakonec
k výstavbě nedošlo. Mstišovský závod byl spojen se sklárnou Moser v Karlových Varech, kam se přesunuli jak zaměstnanci, tak některé vybavení a výrobní
dokumenty. V Moseru výroba mstišovského skla pokračovala až do roku 1983.
Po původní sklárně zůstal pouze pomístní název Na Štanglovce a základy areálu sklárny na břehu rybníka u ulice Na Emance, kde lze najít i řadu barevných
skleněných střepů.
Ing. Jiří Kašpar
Fotografie: archiv autora, Regionálního muzea v Teplicích,
Jana Valenty a Lukáše Slámy
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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DERATIZACE
Město Dubí oznamuje občanům,
že na území města Dubí bude provedena
v termínu

od 20. dubna 2020 do 30. dubna 2020
jarní část povrchové deratizace

Město Dubí zabezpečí deratizační práce v objektech, které vlastní Město a na vybraných veřejných prostranstvích. Pro zabezpečení maximální účinnosti deratizace by bylo vhodné, aby se zapojili i vlastníci a správci
bytových i nebytových objektů ve městě. Deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit
každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při zvýšeném výskytu hlodavců
(zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).
Občané, kteří mají zájem o provedení deratizačních prací ve svých objektech, mohou nahlásit svou
adresu a tel.číslo deratizační firmě ASPRA - Dubí - tel. 739 617 433.

Na místech přístupných veřejnosti budou nástrahy umístěny do jedových staniček, které znesnadňují přístup dětem a domácímu zvířectvu. Deratizované objekty a prostory i deratizační staničky uložené na volném prostranství budou označené výstražným návěstím.
Deratizace bude provedena za použití chemických deratizačních prostředků schválených hlavním hygienikem ČR, které nejsou klasifikovány jako jedy. Jsou však
při případném požití většího množství zdraví škodlivé, proto je třeba v průběhu deratizace zajistit zvýšený dohled nad dětmi a chovanými zvířaty. V době
provádění deratizace je nutné vodit psy na vodítku. Dojde-li v důsledku nepozornosti občanů k případnému požití deratizační látky, je nutné vyhledat lékaře.
Město Dubí, technický odbor
Eva Vítková (tel.: 417 554 623)

ČERVENÝ KŘÍŽ
Záchranářský rok plný akce
S příchodem nového roku pochopitelně nastává i období bilancování roku uplynulého. Pro členy
a zdravotníky z řad MS ČČK NDP rok 2019 byl rokem, v kterém nebylo místo pro flákání a nudu. Ba přímo
naopak, akcí se pořádalo přehršle, takže vždy bylo kde pomáhat a o práci nebyla nouze.
Ačkoli již rok předminulý byl pro místní skupinu úspěšný, povedlo se i díky nastolenému tempu naši
práci ještě zlepšit. Celkově jsme ošetřili 23 vážně a 384 lehce zraněných osob na 208 zdravotnických
asistencích, kde naši zdravotníci odpracovali 2023 hodin. Dozor jsme zaštiťovali jak na akcích v místech
působení, tak i na událostech v různých koutech republiky. Mezi největší akce patřily mimo jiné postapokalyptické festivaly JunkTown a Mrzácké války, dále koncert kapely Kabát v AGC Aréně, Prague Pride,
několik utkání AC Sparta Praha a zápasy české fotbalové reprezentace. Pokračovaly také naše spolupráce s FK Teplice, FK Ústí nad Labem, DDM Teplice a mnoha dalšími. Klíčem k správně odvedené práci je
pochopitelně i náležité vzdělání, a proto jsme nelenili a několikrát vyrazili na školení, na kterých jsme si
naše dovednosti ověřili a zlepšili. Své znalosti v první pomoci si prověrili i mladí zdravotníci z kroužku
první pomoci, když na okresním kole Soutěže mladých zdravotníků obsadili druhé a třetí místo. Oba
poháry jsou vystaveny na ObÚ Novosedlice. Ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc jsme se
věnovali osvětové činnosti v oblasti prevence proti AIDS a HIV. Účastnili jsme se i celorepublikové sbírky
ČRo Světluška, kde naši dobrovolníci na pomoc nevidomým vybrali skoro 20 tisíc korun.
Byl to rok náročný, ale jak nám napovídá i staré české rčení, bez práce nejsou koláče.
Jiří Michal, jednatel MS ČČK NDP

V Novosedlicích se vybralo 19 455 Kč pro Australský Červený kříž
14.2. 2020 se v Novosedlicích u Teplic uskutečnila akce HELP FOR AUSTRÁLIA! – dobročinná akce na podporu Australského Červeného kříže. Zúčastněným se naskytla příležitost vidět taneční kreace a pěvecká
vystoupení. Program byl opravdu bohatý.
Na této dobročinné akci vystoupilo 300 účinkujících, akci připravovalo a na organizaci se v tento den podílelo 40 lidí a počítáme že účast na této akci byla kolem 300 lidí.
Akci zahájil moderátor Libor Schlenz spolu s proslovy starosty obce Novosedlice Radoslava Bartůňka, ředitelkou oblastního spolku Českého Červeného kříže Teplice Bc. Alexandrou Svobodovou a ředitelkou základní školy Novosedlice Mgr. Janou Hurdovou.
Po proslovu zazpívaly na domácí půdě děti ze ZŠ Novosedlice píseň – Srdce nehasnou, po základní škole
se představila mateřská škola z Novosedlic se zpěvem a drobnými tanečními kreacemi, dále nám nastoupil
dětský pěvecký sbor POUPATA, který navštěvují žákyně a žáci 3. - 5. tříd ze ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy na ul. Maršovská v Teplicích. Vystoupil také Inlineclub Teplice pod vedením Barbory Slukové. Country nám do tělocvičny přinesli skupiny Lajničky a MIXDANCE z Krupky. Teplická taneční skupina
BOLLY LADIES nás okouzlila svými křídly a pastvou pro oči byla také skupina VOX LUMINAS, která nám
předvedla světelnou show. Také nám vystoupila děvčata ze skupiny DUO MARLEN. Při dalším vystoupení
se nám zdálo že některé tanečnice ze skupiny Basta cheerleaders opravdu létají, protože při některých
částech vystoupení byla děvčata z této skupiny nad zemí. S dalším kouzelně-pohádkovým vystoupením
přišel taneční kroužek ZŠ Maršovské – DANCING GIRLS. Taneční skupina MIXDANCE z Krupky přišla s tématickým vystoupením s názvem "Zkrocení ohně". Taneční vystoupení uzavřela třešnička na dortu – skupina
z domu dětí a mládeže Teplice ROYAL CREW, které působí již 12 let. Při ukončení tanečních vystoupení
se nám většina publika z řad rodičů odebrala domů. Pořadatelé zvětšili parket a na kapelu Hurricane,
okouzlující zpěv Libora Schlenze a kapelu Modlanská skládka tančili organizátoři, účinkující a někteří lidé
z publika. Akce byla opravdu povedená a její závěr byl pro spoustu pořadatelů zážitkem.
Lidí si v průběhu kulturního programu mohli zakoupit dárek z klokaní kapsy, vyfotit se s maskoty Nadačního fondu Slza zvířat, zakoupit si ručně vyráběné šperky, nebo se občerstvit.
Na akci pořádanou Místní skupinou Českého Červeného kříže Novosedlice, Dubí Proboštov, obcí Novosedlice a Oblastním spolkem Českého Červeného kříže Teplice se vybralo do kasičky, která byla otevřena na
obecním úřadě v Novosedlicích ve středu 19.2 2020 přesně 19 455 Kč.
Velké poděkování patří všem sponzorům.
Jiří Herlitze předseda MS ČČK NDP
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