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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás po měsíci opět zdravím na stránkách našeho Zpravodaje,
a to se svým pozdravem a informacemi o tom, co první měsíc nového
roku přinesl našemu městu. Toto období vždy provází konkretizace
všech naplánovaných akcí, s jejichž realizací se v tomto kalendářním
roce počítá, a proto většinu času vyplní nejedna pracovní schůzka,
kde se všechny tyto záležitosti řeší, aby samotná realizace akcí proběhla bezproblémově.

 Je mi velmi smutno, že i můj únorový příspěvek začínám smut-

nou zprávou, která nás zcela neočekávaně zastihla, a to zprávou
o úmrtí předsedy Senátu Parlamentu České republiky, člena Zastupitelstva Ústeckého kraje a člena Zastupitelstva statutárního města
Teplice, pana Jaroslava Kubery, který zemřel náhle uprostřed své práce v pondělí 20. ledna. Třebaže od 14. listopadu 2018 působil v této
vysoké ústavní funkci, tak nadále zůstal teplickým patriotem, vždyť
celých 24 let vedl nejprve v roli starosty a od roku 2001 v roli primátora město Teplice, přičemž od počátku 90. let působil na pracovní
pozici tajemníka Městského úřadu Teplice. Mnozí si jistě společně se
mnou vzpomínají, že svým životem byl spjat rovněž s naším městem,
protože zde jeho rodina měla svůj domov. Během jeho působení
v Teplicích jsem s ním byl v pracovním, ale i osobním kontaktu a myslím, že nejen jménem svým mohu uvést, že na něj budeme vždy
vzpomínat s velkou úctou a stejně tak, že touto cestou mohu takto
vyjádřit čest jeho památce.

 V minulém měsíci se na svých schůzích sešli jak zastupitelé, tak
rovněž radní našeho města. Na schůzi Zastupitelstva dne 29. ledna
jsme projednali především celou řadu předložených materiálů majetkoprávní povahy, o nichž jsme našimi usneseními rozhodli, a vyjádřili
tak závazná stanoviska žadatelům. Jednalo se především o žádosti
zveřejnění záměrů prodejů pozemků či již prodejů samotných. Po
projednání jsme rovněž přijali dílčí změny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města a zde bych chtěl poprosit všechny
žadatele, aby se s tímto dokumentem, který je zveřejněn na úřední
desce Města Dubí, seznámili. Jen tak je možné předejít jakýmkoliv
nedorozuměním, a to zejména ve fázi vyúčtování poskytnuté dotace. V návaznosti na tento materiál jsme vyhověli žádostem ve věci
poskytnutí neinvestiční dotace čtyřem žadatelům, jelikož akce, na
něž je dotace poskytována, proběhnou v horizontu několika příštích
týdnů. Všechny ostatní žádosti jsou v těchto dnech zpracovávány
a budou předloženy k projednání zastupitelům na jejich další schůzi.
Projednáním dalšího materiálu jsme schválili spoluúčast Města Dubí
ve výši 482 tis. korun na projekt prevence kriminality v našem městě,
z kterého je hrazeno šest asistentů prevence kriminality, kteří působí
v městské části Pozorka již od roku 2013. Myslím, že jejich činnost se
nám osvědčila, protože právě role prevence je nezastupitelná v tom,
že dokáže předejít samotné trestné činnosti či přestupkům. Dalším
závazným dokumentem ve formě Obecně závazné vyhlášky, kterou
jsme po projednání schválili, jsme stanovili školské obvody spádových základních škol, jejichž zřizovatelem je Město Dubí. Další čtyři
materiály, které nám byly předloženy, se týkaly pojmenování nových
ulic, a to v těch lokalitách, kde probíhá výstavba nových rodinných
domů, konkrétně se jedná o lokality Barborka Sever, Na Výsluní II.,
Mstišov a lokalita nad Domem porcelánu s modrou krví, kterou
v podstatě vymezuje území mezi ulicemi Tovární a Zahradní. Tento
materiál přinesl ze strany zastupitelů i přítomných občanů obsáhlou
diskusi, kterou jsme vedli – dá se říci – ze všech možných úhlů pohledu. Nejprve jsem však všechny přítomné seznámil s návrhy pojmenování nových ulic tak, jak byly v materiálech předloženy, zároveň
jsem s komentářem představil návrhy, které vzešly od občana našeho města, jejichž podstatou bylo tyto nové ulice pojmenovat podle
slavných rodáků našeho města. Musím uvést, že jsme dlouho o této
variantě přemýšleli a diskutovali o ní, ale došli jsme k názoru, že navrhovaná pojmenování se váží k osobnostem, které se v našem městě
sice narodily, ale žily krátce, či o nich nemáme příliš podrobnějších
informací a při vší úctě k nim lze konstatovat, že nikdo z nich se ve
vztahu k rozvoji našeho města vlastně ničím významným nezasloužil.
Výjimkou může jistě být osobnost básníka Horymíra Zelenky, který se
v roce 1931 narodil na území našeho města, v dnešní městské části
Pozorka, a ve svém básnickém díle se mu rovněž věnoval. Výhodou by
bylo, kdyby taková ulice, která by nesla jméno básníka Zelenky, byla
v lokalitě spjaté s jeho životem na území našeho města, tedy v Pozorce, kde se narodil a žil. Nejblíže by se nabízela lokalita Barborka, ale
i zde jsme se nakonec rovněž přiklonili k pojmenování ulice ve vztahu
k tomuto místu. Poté po delší diskusi jsme se ale přece jen přiklonili
k pojmenování ulic naprosto nadčasovému, a to buď z hlediska vazby
na pojmenování místní, např. ulice Pozorecká, Na Barborce či Podkrušnohorská, v dalším pohledu jsme shodu našli v pojmenováních
vážících se k základu botanickému a některé ulice pojmenovali tak,
jak tomu je vcelku běžně i v dalších městech, a to podle stromoví,
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např. ulice Kaštanová, Březová, Javorová apod. Samotná velmi obsáhlá diskuse se ani ve své podstatě netýkala přímo pojmenování ulic,
ale především samotné zástavby v těchto lokalitách, kde tyto nové
ulice vznikají. Diskuze se stočila od názvu ulic ke zcela jinému tématu,
a tím byl samotný Územní plán města Dubí. A zde se opět potvrdilo,
že při samotné tvorbě územních plánů, a to platí zcela obecně, se občané příliš nezajímají o jeho tvorbu. Teprve, až se začnou naplňovat
cíle tohoto dokumentu, tak se začnou lidé, kterých se to konkrétně
týká, ozývat. Diskutující k tomuto tématu byli z lokality Pod Lesem
ve Mstišově a řešili zde své majetkové požadavky. Nejsmutnějším na
této diskuzi byly připomínky jednoho obyvatele, který si zde postavil
dům podle zásad územního plánu, který při povolování stavby plně
respektoval a při této diskuzi drze osočil stavební úřad, že ho doslova
vydírá, aby tento územní plán dodržoval. Tato diskuze opět potvrdila, že mnoho lidí si pojem demokracie vykládá zcela jednosměrně.
Do mých zájmů mně nesmí nikdo mluvit a já si mohu dělat, co chci.
Na druhou stranu nebudu respektovat vyšší zájmy společnosti a její
základní principy. Nakonec mnoho takovýchto názorů se můžeme dočíst i na sociálních sítích, které si někteří přispěvatelé pletou
s debatou v restauraci páté cenové skupiny. Chovají se zde sprostě
a hulvátsky a beztrestně zde urážejí, koho je libo, jen aby zde projevili
své ego. Mnohdy se tak děje i pod smyšlenými jmény, aby se vyhnuli
případnému trestnímu postihu, když to více „rozjedou“. Ale tito lidé si
ve své jednoduchosti neuvědomují, že je poměrně jednoduché zjistit
počítač, ze kterého je tato diskuze vedena. Ale to jsem se dostal úplně
někam jinam. Je mi z toho trochu smutno.

 Radní se na své schůzi sešli 21. ledna a vedle řady materiálů

majetko-právní povahy, které nám byly k projednání předloženy,
jsme schválili několik rozpočtových opatření, která se týkala např.
Mateřské školy Cibuláček, jíž jsme na základě žádosti paní ředitelky
schválili finanční příspěvek ve výši 176 tis. korun na pořízení dvou
plynových sporáků s plynovou troubou do kuchyně mateřské školy,
protože stávající zařízení bylo již silně opotřebované a zčásti i nefunkční a technická odborná prohlídka konstatovala jeho havarijní
stav. Schválením dalšího rozpočtového opatření jsme navýšili o 60 tis.
korun rozpočet odboru vnitřních věcí na výdaje spojené s náhradami,
které poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky obcím, na zajištění pohřbení zemřelých osob, o jejichž pohřeb se nikdo
jiný nepostaral. Na základě žádosti pana ředitele Základní školy Dubí 1
jsme schválili finanční příspěvek na dopravu žáků ze školní budovy
ve Střední ulici, jejichž rodiče budou mít zájem o zajištění školního
stravování či zájmového vzdělávání a rozpočtovým opatřením jsme
proto navýšili rozpočet odboru školství a sociálních věcí o 10 tis. korun na období od měsíce února do měsíce června t. r. Na vědomí jsme
vzali také materiál paní vedoucí Městského kulturního zařízení, jímž
nás seznámila s plánem kulturních akcí na letošní rok. Mohu konstatovat, že i letos je kulturní kalendář našeho města nejen velmi bohatý, ale zároveň i rozmanitý, takže si každý bude moci vybrat kulturní
program podle svého zájmu. Já jsem velmi rád, že prakticky všechny
kulturní akce jsou v našem městě hojně navštěvovány, což je pro nás
zpětná vazba, že jejich příprava, organizace a samotný průběh není
pro zaměstnankyně zbytečnou prací, ale tou nejlepší odměnou. Dalším naším souhlasným stanoviskem jsme naplnili povinnost vyplývající ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a po projednání schválili předložené závazné ukazatele pro
příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Město Dubí a jimiž
jsou mateřské a základní školy a škola základní umělecká.

 Jak jsem Vás informoval v lednovém vydání našeho Zpravoda-

je o schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Dubí
a Obcí Srbice, kdy jsme byli ze strany představitelů Obce Srbice osloveni ve věci podílu na zklidnění dopravy a dohledu nad veřejným
pořádkem. Krátce po zahájení této spolupráce došlo k následující
situaci, která je velmi nepříjemná. Tato veřejnoprávní smlouva se
řídí základním zákonným dokumentem, a to zákonem O obcích
č. 128/2000 Sb. Podle tohoto dokumentu se jedná o rozhodnutí v samosprávné působnosti obcí a smlouva je platná po schválení příslušnými zastupitelstvy a podpisy statutárních zástupců obcí. Je zde ještě
jedna povinnost, a tou je povinnost požádat příslušný krajský úřad,
v našem případě Krajský úřad Ústeckého kraje, který posuzuje soulad těchto smluv s právem České republiky. Tento úkon však probíhá
podle jiného zákona, a tím je Správní řád, který má své předepsané
lhůty pro nabytí právní moci. Dosud používaná praxe při používání
institutu veřejnoprávních smluv byla taková, že přednost pro platnost
smluv má usnesení zastupitelstev a posouzení krajským úřadem je
nutným úkonem, který na platnost smlouvy nemá vliv. Proto se nečekalo na proběhnutí předepsané lhůty pro případné odvolání, které
stanovuje Správní řád, a v našem případě jsme začali naplňovat ustanovení této veřejnoprávní smlouvy a mimo jiné jsme začali kontrolovat dopravu v obci Srbice. V tomto okamžiku se objevuje stěžovatel,

který napadá tuto naší smlouvu a fakt, že jsme nedodrželi ustanovení
lhůty pro nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého
kraje a začali jsme s výkonem prací před uplynutím této lhůty. Vše
bylo zveřejněno stěžovatelem na internetu a sociálních sítích. Okamžitě jsme si nechali vyhotovit právní posouzení, které se přiklonilo
k názoru stěžovatele a opět jsme provedli konzultace na Ministerstvu
vnitra ČR a Krajském úřadu Ústeckého kraje a po telefonickém rozhovoru nám potvrdili, že u těchto veřejnoprávních smluv uvedená lhůta
nemá na její platnost vliv, čímž potvrdili dosud používanou praxi na
území celého státu. Dokonce nám volali i z jiných míst republiky, co
se to u nás děje, že to takto dělají všichni. My jsme činnosti podlé této
smlouvy pozastavili a požádali jsme příslušné úřady o jasný výklad
použitelnosti veřejnoprávní smlouvy. V době, kdy píši tuto informaci,
nemáme ještě požadované odpovědi. Mezitím si celý problém začal
žít svým životem na sociálních sítích a vše začala probírat i média.
Z některých příspěvků na sociálních sítích se mi chce zvracet a je
mi upřímně líto těch slabochů, kteří sprosté a urážlivé příspěvky
vypouštějí do prostoru pod smyšlenými jmény. Něco to vypovídá
o nich samých a snad i o stavu části naší společnosti. Ale to je daň
nabyté svobody. Práce naší městské policie na území obce Srbice
probíhala ve dnech 6., 7., 10., 11. a 12. ledna a v tomto období bylo
přistiženo 98 řidičů při překročení povolené rychlosti v obci. Pokud
se definitivně potvrdí chybnost našeho jednání, tak nápravu musí
svým rozhodnutím zajistit Krajský úřad Ústeckého kraje a na základě jeho rozhodnutí bude učiněna náprava. Faktem však je, že jsme
prokázali velkou dopravní neukázněnost v obci Srbice, naměřený
rekord máme více než 120 km/h. Všem kritikům prováděných kontrol
dodržování předepsané rychlosti v obcích a nejen v obcích bych rád
vzkázal, dodržujte zákony, jezděte, jak se má a činnost policie vám
může být úplně volná. Jen položím řečnickou otázku: pokud by byl
takovýto kritik kontrolní činnosti policie poškozen nějakým silničním
pirátem a třeba by došlo z důvodu nedodržení dopravních předpisů
k ublížení jemu samotnému, či jeho blízkému, tak by také říkal, to je
dobré, vždyť si může každý dělat, co chce a policie nás nesmí omezovat. Jsem si jistý, že ne a určitě by pak následovala kritika, že policie
nic nehlídá a každý se na silnicích chová jako agresivní blázen. Ale
tak už je ta naše společnost nastavena. Nyní jsem sám zvědavý, jaký
definitivní závěr bude učiněn.

 Další informaci chci věnovat činnosti, která probíhá v lokalitě
Mstišovské obory a v lese mezi oborou a lokalitou ulice Pohraniční
stráže. Objevily se zde různé značky na stromech, a to v důsledku
probíhajícího geodetického zaměřování celé této oblasti v rámci
probíhající projektové přípravy nového pojetí Mstišovské obory a nových vycházkových okruhů a cest. Jen opět nevycházím z údivu nad
některými příspěvky na sociálních sítích, kde se dočítám, že si ty cesty
buduji k pozemkům ve vlastnictví naší rodiny, které jsou v sousedství.
Zase si kladu otázku, píší to ti lidé, že jsou tak hloupí a závistiví anebo
ze zlého úmyslu poškodit pomluvou. Možná je to kombinace obojího
a jen bych jim vzkázal, aby místo marného času prosezeného u počítače začali dělat něco pořádného a určitě se jim zlepší kvalita života.

 Měsícem únorem jsme rovněž v našem městě vstoupili do ob-

dobí plesové sezóny, a proto jste srdečně zváni v sobotu 15. února
na Country bál, jehož program připravují manželé Janouškovi, a sobotní odpoledne tohoto dne bude zadáno našim dětem, kdy velký
sál Lidového domu bude patřit maškarnímu reji masek. Na dubské
děti jsme nezapomněli ani v době jejich jarních prázdnin a na středu
4. března jsou již druhým rokem zváni na Filmový den, který se stejně
jako v loňském roce uskuteční v režii principála Divadla V Pytli, pana
Petra Stolaře, v Lidovém domě v Pozorce.

 Velmi rád se také zhostím milé povinnosti a všem našim ženám

přeji k jejich svátku, Mezinárodnímu dni žen, vše nejlepší a vedle této
gratulace jim chci též touto cestou za nás, muže, předat poděkování
za jejich péči, která se nám dostává; vždyť většina povinností spojených s chodem domácnosti leží skutečně z velké části na bedrech
našich žen a bez jejich péče by opravdu naše domovy nebyly tím
pravým domovem.

 Všem žákům základních a středních škol přeji, aby v dobré poho-

dě prožili zasloužené týdenní jarní prázdniny, pokud se v této době
chystáte na dovolenou, ať již do některého z tuzemských či zahraničních horských středisek za sněhem a zimními sporty, přeji šťastnou
cestu a ať si ve zdraví a ve spokojenosti užijete horské prostředí.

 V úplném závěru Vám všem, vážení spoluobčané, přeji, abyste

v dobrém zdraví přečkali jak zbylé týdny měsíce února, tak rovněž
první týdny březnové, především si – myslím – můžeme všichni vzájemně popřát, aby se nám vyhýbala všechna onemocnění, zejména
ta chřipková a ať se ve zdraví setkáme ať již na některé z kulturních
akcí či za čtyři týdny opět na stránkách Dubského zpravodaje.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města na své schůzi dne 17.12. 2019 mj. projednala:
 Usnesení č. 530/22/2019: RM po projednání souhlasí
se zveřejněním pronájmu prostor sloužících k podnikání č. 524 (bývalá prodejna textilu na adrese Krušnohorská 41, Dubí 1, a to od 1. 3. 2020.
 Usnesení č. 550/22/2019: RM po projednání schvaluje rozpis jednotlivých položek rozpočtu města na rok
2020.
 Usnesení č. 551/22/2019: RM po projednání
schvaluje Rozpočtové opatření č. 44/2019 ve výši
Kč 19 235,00 – Přijatá účelová neinvestiční dotace na
výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů Dubí na
rok 2019.
 Usnesení č. 552/22/2019: RM po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 45/2019 ve výši Kč 236 284,00
– Navýšení rozpočtu ORJ 4 Odbor školství – poskytnutí
dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která je určena pro
Mateřskou školu Mstišov, vč. změny závazných ukazatelů.
 Usnesení č. 553/22/2019: RM po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 46/2019 ve výši Kč 136 020,00

– Navýšení rozpočtu ORJ 4 Odbor školství – poskytnutí
dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která je určena
pro Mateřskou školu U Křemílka, vč. změny závazných
ukazatelů.
 Usnesení č. 554/22/2019: RM po projednání
schvaluje Rozpočtové opatření č. 47/2019 ve výši
Kč 434 777,00 – Navýšení rozpočtu ORJ 4 Odbor
školství – poskytnutí dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR v oblasti prioritní osy 3
Rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, která je určena pro Mateřskou školu Dubánek, vč. změny závazných ukazatelů.
 Usnesení č. 555/22/2019: RM po projednání schvaluje odpisové plány na rok 2020 u příspěvkových organizací města Dubí. (Jedná o mateřské a základní školy
a školu základní uměleckou, jejichž zřizovatelem je Město
Dubí – pozn. red.)
 Usnesení č. 558/22/2019: RM po projednání: 1/
schvaluje Tematický akční plán města Dubí pro oblast

možností práce s komunitou místní části Pozorka pro
období prosinec 2019 až prosinec 2022 vypracovaný
Agenturou pro sociální začleňování; 2/ schvaluje podání žádosti o podporu v rámci Operačního programu
zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj
s chudobou.
 Usnesení č. 559/22/2019: RM po projednání uděluje
výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 3/1998 o vyhlášení stavební uzávěry pro záměr rekonstrukce objektu
Ruská 19, Dubí (bývalý penzion Siesta), a to na bydlení.
 Usnesení č. 560/22/2019: RM po projednání souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a. s. Děčín,
a to z důvodu připravované stavby „Úprava křižovatky
Mstišovská – Ruská v Dubí“.
 Usnesení č. 561/22/2019: RM po projednání souhlasí
s uzavřením Smlouvy č. 372/2019 o zajišťování služeb zvířecího útulku pro rok 2020 se Spolkem Anidef, z. s.
 Usnesení č. 562/22/2019: RM po projednání souhlasí
s podáním žádosti o podporu na projekt Sadové úpravy
parku u kostela Panny Marie v Dubí – II. etapa, a to v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (šl)

SBĚRNÝ DVŮR
Vážení občané,
v rámci zvýšení komfortu při odkládání odpadu z domácností do sběrného dvora došlo
k celoročnímu prodloužení otevírací doby sběrného dvora v Dubí, v ulici U Hřiště 518,
provozovaného firmou Marius Pedersen a.s.
Na sběrný dvůr je možné odkládat tyto druhy odpadu: objemný odpad (odpad z domácností, který se rozměrově nevejde do běžné odpadové nádoby), biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, tráva, odpad ze zahrad), kovy, jedlý olej a tuk, pneumatiky
z osobních automobilů, baterie a akumulátory, zářivky, elektrozařízení,…
Daniela Herinková, odborný pracovník technického odboru

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle a státní svátky

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200

Operátor kamerového systému v nočních hodinách spatřil na Cínovci osobní vozidlo Škoda
Octavia a za ním na laně jel muž na plastovém
kluzáku. Do prostoru Cínovce byly umístěny mobilní
kamery na řidiče, kteří si tam jezdí zkoušet školu smyku. Vozidlo přijelo na Cínovec od Fojtovic. Na Cínovec
hned vyjela hlídka Městské policie Dubí. Řidič tažného
vozidla i zdatný lyžař byli strážníky zastaveni ještě na
Cínovci. Pravděpodobně se na Cínovec jeli jen otočit
a pokračovat zpět na Komáří vížku, když jim tuto zábavu překazila hlídka městské policie. Dvacetiletý lyžař
i o dva roky starší řidič, oba z Bíliny, se budou ze své riskantní zábavy zpovídat u správního orgánu.

la, muž si nadzvedl sukni a začal onanovat.
Jeho počínání nikdo kromě operátora kamerového systému neviděl. Když byli strážníci na
místě, zjistili, že se jedná o jim známou osobu,
drogově závislého muže, který do Dubí chodí na návštěvu ke svým příbuzným. Strážníci na místo přivolali
záchrannou službu, protože dotyčný byl zcela mimo
smysly. Záchranná služba srážníkům vypsala papíry na
umístění na záchytnou stanici a z místa odjela. Strážníci muže převezli do nemocnice, kde na příjmu muži
odebrali krev s pozitivním výsledkem na omamné látky.
Podle složení si dal slušný koktejl omamných látek ke
snídani.

Ve večerních hodinách na služebnu městské policie
přišla Policie ČR se žádostí o spolupráci při pátrání po
muži, který nenastoupil výkon trestu a Policie ČR po
něm vyhlásila celostátní pátrání. Muž by se mohl zdržovat na Teplicku. Hodinu před půlnocí operátorka kamerového systému spatřila muže, který se pohyboval po
Pozorce a odpovídal popisu osoby, po které Policie ČR
vyhlásila pátrání. Vyslaná hlídka městské policie muže
dostihla a následnou kontrolou totožnosti zjistila, že
operátorka kamerového systému bezchybně sledovala
dění v Pozorce, že se opravdu jedná o uvedenou hledanou osobu. Muž byl předán Policii ČR, která po osobě
pátrání vyhlásila.

O půlnoci oznámila žena z Dubí, že na ni klepal soused celý od krve a byl úplně zmatený. Hlídka na místě
zjistila, že 77 letý muž bydlí nad oznamovatelkou a dle
otevřeného okna a zranění, která měl, bylo patrné, že
muž vypadl z okna v patře a při pádu si poranil obličej, což následně potvrdil. Muž hovořil značně zmateně a působil na strážníky, že psychické narušení osoby
nebylo způsobeno jen pádem, ale i pokročilým věkem.
Strážníci na místo přivolali záchrannou službu, která
muže převezla do nemocnice. Oznamovatelka vyjádřila
obavu, aby senior nenechal v bytě puštěný plyn. Strážníci ještě v přítomnosti majitele bytu pomocí žebříku
vlezli otevřeným oknem do bytu, zkontrolovali uzavření
plynu, vody, uzavřeli otevřené okno a klíče od bytu dali
muži, kterého záchranná služba převezla do nemocnice.

V brzkých ranních hodinách o víkendu spatřil operátor kamerového systému v zadní části parkoviště
u prodejny Penny market muže v dámských šatech,
jak se potácí po parkovišti. Muž měl na sobě minisukni
a halenku s vycpanou podprsenkou. Operátor na místo
vyslal hlídku městské policie, než obchod otevřou a na
parkovišti bude mnoho lidí. Než hlídka na místo přije-

8:00 – 18:00 hodin
8:00 – 18:00 hodin
8:00 – 18:00 hodin
8:00 – 18:00 hodin
8:00 – 18:00 hodin
8:00 – 14:00 hodin
zavřeno

Záchranná služba oznámila na služebnu městské
policie, že vyjíždí na oznámenou zástavu oběhového
systému u cizince v domě v ulici Střední v Pozorce.
Strážníci na místo vždy dojedou ještě před vozidlem záchranné služby. Na místě již čekal oznamovatel, který je

zavedl k muži, který ležel bez známek života v koupelně.
Podle ztuhlosti těla bylo patrné, že k zástavě oběhového
systému došlo již před delší dobou. Ležící muž měl na
zápěstí řezné rány, ze kterých vykrvácel. Na místo též
přijela záchranná služba a přivolaná Policie ČR, která
vyšetřovala okolnosti úmrtí cizince.
Při pěší obchůzce v dopoledních hodinách nalezl na
vjezdu k rybníku ČSM strážník městské policie nakrájený buřt a v něm zastrkané granule. Strážník prohledal
okolí a již jiné kusy takto upravené uzeniny nenalezl.
Když hledal další případné návnady, potkal muže, který
uklízel ve Mstišově chodníky, a ten mu sdělil, že rovněž
našel několik kusů takto upravených uzenin na náměstí
ve Mstišově. Společně i s dalšími hlídkami městské policie začali prohledávat okolí, zda nenajdou více podobných, pro zvířata nebezpečně upravených uzenin. Ve
Mstišově na náměstí je kamera městského kamerového
systému. Operátor dostal za úkol prohlédnout záznam
24 hodin zpět, zda nebude patrné, kdo návnadu pohodil. Celých 24 hodin zpět proto, že nakrájená uzenina
byla zcela čerstvá a nebylo na ní patrné, že by na místě
ležela dlouho. Podle záznamu kolem místa nálezu prošel, mimo strážníků a uklízeče, jen jeden mladík, který
šel na autobus a nic nevyhazoval. Jediné vysvětlení
bylo, že uzeninu někdo vyhodil z jedoucího vozidla,
kterých kolem projelo nespočet. V odpoledních hodinách přišel na služebnu muž s dalším kusem stejně
upravené uzeniny, kterou našel na zahradě u domu na
náměstí, pravděpodobně přehozenou přes plot. Nalezená uzenina byla předána Policii ČR, která ji odeslala
na expertízu obsahu do své laboratoře do Prahy. Žádný
pes, pro které byla návnada pravděpodobně určena,
nebyl otráven.
Tomáš Pykal, velitel Městské policie Dubí
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ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2020 - VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH
Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2020" (EU-SILC), které navazuje na
předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 403 domácnostech, z nichž se 6 653 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do
šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 1. února do 24. května 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají
ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá
a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních
údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených
skutečnostech.
S případnými dotazy se obracejte na pracovnici Krajské správy ČSÚ pověřenou řízením šetření Životní podmínky 2020, kterou je:
paní Bc. Miloslava Barčová, mobil 731 622 018.
Ing. Roman Bechtold, ředitel Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem

KULTURNÍ PAS EUROREGIONU ELBE/LABE 2020
Také na rok 2020 připravil Euroregion Elbe/Labe (EEL) možnost získat slevy na vstup do více jak
50 vybraných saských kulturních institucí díky Kulturnímu pasu Euroregionu Elbe/Labe. Největším
magnetem jsou tradičně Saské umělecké sbírky Drážďany s obrazárnami Starých nebo Nových mistrů
nebo pevnost Königstein.
Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe stojí stejně jako v loňském roce Kč 30,00 a je určen českým
návštěvníkům Saska. Zájemci mohou pas zakoupit v informačních centrech po celém euroregionu,
přímo na sekretariátu EEL v Ústí nad Labem nebo si ho nechat poslat poštou.
Všechny podrobnosti ke Kulturnímu pasu Euroregionu Elbe/Labe naleznete na webové adrese:
www.euroregion-elbe-labe.eu
Mgr. Vladimír Lipský, ředitel Euroregionu Labe

ZÁPISY DO 1. TŘÍD
Základní škola Dubí 2
Vás srdečně zve na

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
pro školní rok 2020/2021, který proběhne v budově 1. stupně, ul. Dlouhá 167

v pátek 3. dubna 2020 od 14:00 do 18:00 hodin
a v sobotu 4. dubna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin.
S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů,
vyplněný zápisový list
(pokud ho nemáte, obdržíte ho u zápisu).

V případě nemoci si domluvte náhradní termín na tel. čísle 417 57 11 77
nebo na e-mailu: reditelka@zsbubi2.cz

Též si Vás dovolujeme srdečně pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve středu 1. dubna 2020 od 8:00 do 15:00 hodin.
Přijďte se podívat na výuku nebo na prohlídku naší školy, v ulici Dlouhá 167.
Těšíme se na Vás!
Webové stránky školy: www.zsdubi2.cz
Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy
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SENIORCENTRUM POHODA

POMOC PŘI VÝBĚRU POVOLÁNÍ...
Když jste deváťák, chtějí po vás ve škole i doma slyšet jediné: „Co z tebe
bude? Kam půjdeš dál na školu?“ A když jste deváťák, ještě nemusíte
mít úplně jasnou představu. A tak, kromě podpory ve škole a rozhovorů
doma, dostali právě dubští deváťáci možnost nahlédnout do provozu
několika firem, aby měli představu, co se kde dělá, jaké profese se tam
uplatní, co musí umět, aby tam pracovat mohli apod.
V rámci aktivity Case management městského projektu Šance pro
každého, který je podpořen Evropským sociálním fondem, Operačním
programem zaměstnanost, bylo v průběhu podzimu realizováno šest
exkurzí do různých firem v Dubí a jeho okolí. „Během exkurzí jsme byli
vždy seznámeni s tím, co a jak se ve firmě dělá či vyrábí, prohlédli jsme
si prostory, nahlédli do výroby. Zjistili jsme, jaké profese v dané firmě nalézají uplatnění, jaké vzdělání je potřeba
na jednotlivé pozice a jaké mají mzdy,“ popisuje jedna z koordinátorek Barbora Vernerová.
„Tady v Dubí jsme byli v Porcelánce, v Barevce, na Rudolfce, v Domově seniorů Na Výšině a pak jsme ještě byli
v Proboštově v Mahru a v Teplicích u hasičů,“ vyjmenovává navštívené firmy Vašek. „Mě asi nejvíc bavilo, když
jsme si v porcelánce mohli vyrobit nebo spíš ozdobit hrnky nebo když jsme se museli někde převlíkat do těch
mundůrů,“ směje se Katka a Lukáš doplňuje: „Někde to bylo fakt zajímavý, vidět třeba jak se to roztavené sklo
během chvíle změní v to, co známe. Nebo že někde se dá domluvit pak i školní praxe.“
Například Závod O-I Manufacturing Dubí od roku 2018 poskytuje odborný výcvik žákům ze Střední školy stavební
a strojní (ul. Fráni Šrámka v Teplicích) na pozicích strojní mechanik a elektrikář. Žáci mají možnost získat odbornost
mechanika sklářského stroje, ale i všeobecné
dovednosti daného oboru. Žáci s dobrými výsledky
mohou v rámci stipendijní smlouvy získat finanční
podporu až do výše 40 tisíc korun.
„V lednu jsme se byli podívat, co obnáší taková
práce v ZOO Ústí nad Labem a také do elektrárny
v Ledvicích. Poslední únorové setkání budeme
věnovat zhodnocení, víc neprozradím, ať je to
trošku s překvapením“, dodává koordinátorka
Veronika Klaus Horčíková.
Barbora Vernerová

Prosinec probíhal v našem centru
pohodově a ve znamení příprav na
blížící se vánoční svátky a příchod
nového roku. Vyzdobili jsme interiéry,
přichystali nadílku, zorganizovali
jsme vánoční večírek a zastavili jsme
se teprve ve chvíli, kdy jsme si mohli
skutečně užít to pravé sváteční veselí.
Tímto bychom chtěli popřát všem
občanům krásný nový rok 2020,
užijte ho ve zdraví a těšíme se na
shledání. Sledujte nás na facebooku:
Seniorcentrum Pohoda či navštivte
naše webové stránky:
www.seniorcentrum-pohoda.cz
Bc. Pavla Šulcová, sociální pracovnice

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
Co nabízíme

Mám dluhy
Nevím, s kým se domluvit
na splátkovém kalendáři

Nemám na splácení půjčky
Nerozumím dopisu od exekutora

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

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

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

Kontakty
Kancelář služby:

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

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

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

Přišel mi vysoký
nedoplatek za plyn
Dluhové
poradenství

Odborný garant:

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

www.oskvetina.cz

Financování služby
Dluhové poradenství je poskytováno bezplatně na základě zakázky Města Dubí v rámci finanční podpory projektu „Šance
pro každého“ číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003561 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je nastartovat osobní rozvoj jednotlivců i snížení socioekonomických rozdílů mezi obyvateli Pozorky a
ostatními částmi města.
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KNIHOVNA DUBÍ INFORMUJE…
Milé děti,
začala druhá polovina školního roku a vysvědčení jsou dávno rozdána a vy jste
vstoupily do druhého pololetí. Věřím, že spousta z vás za hezké známky dostala
odměnu, třeba v podobě pěkné knížky. Pokud ne, tak neváhejte a přijďte navštívit
naší knihovnu. Najdete tu spoustu nových knížek, které jsem nakoupila. Jarní
prázdniny se pomalu blíží, někteří odjedou a ti z vás, kteří nikam neodjíždí, zvu do
knihovny. Nové dětské čtenáře během tohoto týdne zaregistruji na jeden rok zdarma.
Stačí, když s vámi přijde jeden z rodičů, prarodičů či starší sourozenec. Jakmile obdržíte
průkazku, můžete si v dětském oddělení vybrat z velkého množství nabízených knížek.
Těm dětem, které se opozdily s vrácením knížek, odpustím pokutu.
Velký výběr máme pro začínající čtenáře, například v nabídce najdete Aprílový slabikář,
Nové příběhy se šťastným koncem, Proč hlemýžď nemá nožičky?, Proč kráva
mléko dává, Mlsný ježek Toník.
I pro pokročilejší čtenáře mám také bohatou nabídku, například
z oblíbených titulů pro chlapce jsem nakoupila další díly ze série Klub
Tygrů, nová dobrodružství oblíbeného Čtyřlístku, pokračování Malého
Poseroutky, Čtyři a půl kamaráda, Klub záhad a spoustu dalších, neméně
zajímavých titulů.
Nechybí ani nové knížky pro děvčátka, z nichž například nabízím titul
s názvem Alea, dívka moře, v knihovně máme rovněž všechny díly, které
jsou určeny i pro začínající čtenářky. Zaujmou též další pokračování příběhů
o Emily Vichrné, pokročilejší čtenářky také nejsou ochuzeny o dívčí romány.
Knihovna má pro vás také připravené oblíbené encyklopedie, knížky
o zvířatech, dinosaurech a spoustu dalších.
V dětském oddělení máme také nabídku titulů povinné četby pro základní
i střední školy, kterou stále doplňuji, tituly dobře poslouží též žákům středních
škol v jejich přípravě k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.
Samozřejmě zveme do knihovny i dospělé čtenáře, na které čeká také spousta nových titulů
od zahraničních, ale i našich autorů, kteří jsou stále více žádáni.
Vybrat si můžete romány z české i zahraniční historie, sci-fi romány, romantické příběhy
určené hlavně pro ženy, thrillery, ale také klasické české detektivky.
Velký výběr máme také v sekci odborné literatury, kde najdete
oblíbené kuchařské knihy, autobiografie herců, zpěváků, ale
i historických osobností světových dějin.
Využijte on-line katalog, kde najdete celý fond naší knihovny.
V současné době má knihovna 13 388 titulů, z toho je 2 553 knih
v dětském oddělení.
Věříme, že si vybere každý čtenář a že nabízené novinky přilákají
i čtenáře nové.
Na Vaši návštěvu se těší H. Paurová, knihovnice
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Otevírací doba:
PO		
ÚT
9:00 – 12:00
ČT
9:00 – 12:00

Internet:

Zápisné:
děti do 15 let
dospělí
studenti a důchodci
Senioři nad 70 let

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 15:00

Kč 40,00
Kč 80,00
Kč 50,00
ZDARMA

1 hodina pro registrované čtenáře
1 hodina pro veřejnost		

ZDARMA
Kč 20,00
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Z MŠ DUBÁNEK...
Společný program česko-německých setkávání dětí Odmalička
Poslední akcí projektu „Tradice a zvyky očima dětí“ byl společný výlet dětí z Mateřské školy Dubánek a našeho partnerského předškolního zařízení Kindergarten Regebogen Bannewitz do Muzea v přírodě v Zubrnicích.
Při komentované prohlídce části historické vesnice jsme si prošli vánočně vyzdobené světnice roubenky, prohlédli si výstavu betlémů,
navštívili starou školu i kostel, kde si obě skupiny dětí vzájemně zazpívaly národní vánoční koledu. Připomněli jsme si typické, mnohdy
již opomíjené, adventní a vánoční zvyky, které byly běžné v dobách našich prababiček na přelomu 19. a 20. století, pečení vánoček
v kachlových kamnech, tradiční výzdoba mikulášskými čertíky ze sušeného ovoce, polazy, vrkoče, stromeček ozdobený jablky, oříšky a perníčky, štědrovečerní tabule, postavy adventního času Barborka, Lucie, Perchta a další.
Pohoda a klid na nás dýchla také z příjemně vyhřáté a vyzdobené světnice, kde Dubánci vyrobili ze skořápek ořechů pro své kamarády z Německa
vánočního kapříka a společně se občerstvili.
Všichni jsme byli z návštěvy skanzenu nadšeni a těšíme se na další naše společné setkání.
Za kolektiv pedagogů MŠ Dubánek Věra Klimešová

Z MŠ KŘEMÍLEK...
Čekání na sníh
I když nám zimní počasí, hlavně se sněhovou nadílkou, stále nepřichází, přesto jsme si sníh s dětmi od
Křemílka přivolali v různých aktivitách. Namalovali
jsme si paní ,,Zimu“, vytvořili si sněhové koule z papíru, házeli s nimi do dálky, foukali do nich, hráli jsme
koulovanou. Vystřihovali jsme z papíru sněhové vločky a z různých materiálů jsme stavěli naše kamarády
sněhuláky. Rádi bychom si tyto aktivity vyzkoušeli
i na opravdovém sněhu, a tak doufáme, že alespoň
malá sněhová nadílka ještě přijde.
Kolektiv MŠ U Křemílka

Z MŠ CIBULÁČEK...
Návštěva Divadla Rozmanitosti
V pátek 10. ledna jsme se vydali s dětmi do nám známého a oblíbeného
Divadla Rozmanitostí v Mostě. Tentokrát nás čekala klasická pohádka
o třech čunících a hladovém vlkovi. Společně jsme s dětmi poznávali, jak
jsou jednotlivá prasátka lenivá a vynalézavá v tom, jak si usnadnit práci.
Zatímco nejlínější čuník stavěl domeček ze slámy, druhý lenivec z klacíků, pevný domeček z kamenů postavila prasečí holčička Boubelka. Jak se
dřina Boubelce vyplatila, to zjistily děti na konci pohádky, když se k ní do
domečku přiběhli schovat i další čuníci, kterým hladový vlk zboural nepovedené domečky. Z divadla jsme odjížděli spokojeni a hned po příjezdu
do školky se děti pustily s nadšením do stavění domečků, jako nezbední
čuníci.
Kateřina Kazdová, MŠ Cibuláček
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TURNAJ V POČÍTAČOVÉ HŘE
V pátek 10. ledna se na Střední průmyslové škole v Teplicích konal turnaj
základních škol v populární počítačové hře Counter-Strike: Global Offensive. Jedná se o strategickou hru, která se hraje v týmech. Za naši školu
tedy nastoupil pěti členný tým chlapců z 9. třídy. Ve hře se jim dařilo a po
několika vítězných zápasech postoupili do semifinále, které se hrálo v sobotu. Nakonec si chlapci odnesli krásné třetí místo. Jsme na ně hrdi a moc
jim gratulujeme.
Bc. Leona Kosová, ZŠ Dubí 2

LEDNOVÉ PROJEKTY NA ZŠ DUBÍ 2
Žáci osmé a deváté třídy se zúčastnili programu Protidrogový vlak – pokračování. Příběhem
mladých lidí z videoukázek Národní protidrogové centrály je provázel policista Vlastimil Kašpar.
Ve třídě žáci vytvořili pětičlenné skupiny a každá
skupina si rozdělila podle karet role kriminalisty, vyšetřovatele, psovoda, technika a experta.
Virtuální policista kladl po ukázkovém příběhu
dětem otázky, na které vždy odpovídali vybraní
členové týmu. Žáci se hlavně zabývali legalitou
dění. Pomocí videoklipů a diskusí tak přišli na
rozdíly mezi přestupkem a trestním činem, legálním a nelegálním, dokázali definovat, co
je to zákon, nebo co to je legalizace výnosů
z trestné činnosti. Za správné hlasování byly
týmům přidělovány body a všichni se snažili vyhrát. Filmové ukázky pan lektor přerušoval vyprávěním s ukázkami životních situací a jejich řešením podle zákona.
Šesťáci se zúčastnili akce Matematika zábavně v rámci projektu IKAPA, Mobilní laboratoř pro matematickou gramotnost. Děti si například mohly
propočítat magické zajímavosti čtverce renesančního německého malíře Albrechta Dürera nebo zkusit odhadnout, zda si tvůrce šachové hry řekl za
své pobavení pro panovníka malou či příliš velkou odměnu. Zábavné úkoly se šesťákům velice líbily a mnozí si vzali zadání domů, aby je pro radost
spočítali i rodičům. Závěrem si ještě mohli všichni vyzkoušet své sluchové schopnosti a rozeznávat zvuky různých kmitočtů. Za velkého úsilí si tak děti
hrály na netopýry a snažily se zaslechnout každý šum.
V rámci projektu Šance pro každého se již poněkolikáté naši patnáctiletí žáci mohli podívat do různých firem, tentokráte na pracoviště ZOO v Ústí nad
Labem a dozvědět se například, jaké profese tady zaměstnávají a co by bylo pro uchazeče nejlepší kvalifikací. Škoda, že striktně mohou jen patnáctiletí,
zájem by byl vyšší.
Začátkem ledna se naši žáci zúčastnili na průmyslové škole v Teplicích turnaje ve hře Counter Strike pro hráče ze základních škol. Jde o střílecí počítačovou hru, kde proti sobě vždy soupeří dva pětičlenné týmy. Náš tým deváťáků se vedl velmi dobře. Také poctivě celý podzim trénovali. Soutěž byla
dvoudenní a v sobotu 11. ledna proběhlo vyhlášení vítězů. Naši chlapci obsadili krásné třetí místo ve velmi silné konkurenci. Blahopřejeme!!!
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

KIMOVA HRA
Procvičování paměti je důležité v každém věku.
S dětmi jsme si zahráli Kimovu hru. Na lavici
jsme položily 15 předmětů tak, aby to nikdo
z dětí neviděl a přikryly je. Děti jsme rozdělily do
čtyř družstev a určily kapitána. Dvě družstva přistoupila k lavici, předměty byly na minutu odkryty a úkolem dětí bylo zapamatovat si co nejvíce z nich. Na papír potom kapitáni za pomoci
celého družstva psali, co si kdo zapamatoval,
a další dvě družstva přistoupila k lavici. Za každý
zapsaný předmět dostalo družstvo bod a musíme uznat, že tři ze čtyř družstev měla bodů 11.
Myslíme si, že to je opravdu dobrý výsledek a odměnu za snahu dostaly všechny děti.

Hanka Šírová a Monika Wangenová, 2. a 3. oddělení ŠD ZŠ Dubí 2

PTAČÍ HODINKA
Na začátku ledna se třída 2.A ze ZŠ Dubí 2 zapojila do programu České společnosti ornitologické. Jedná se o druhé sčítání populace stálého ptactva
během zimního období. Libovolnou jednu hodinu během dnů od 10. do 12. ledna se pozorovali a sčítali ptáčci. Máme výhodu, naše třída je v přízemí
a dobře vidíme na krmítko. Nejprve jsme trochu trénovali rozpoznávání jednotlivých druhů. Děti pracovaly ve skupinách a zapisovaly počty do speciálních archů. Na krmítku bylo celkem živo. Celkové počty jsme pak odevzdali v elektronické podobě. Děti byly dosti zaujaté pozorováním. Pozorování si
vyzkoušeli i páťáci v rámci přírodovědy. Děti získaly i inspiraci do výtvarné výchovy, kde vznikly krásné obrázky. Možná někdy děti nebyly úplně přesné
v počtech, možná i někdy špatně určily druh, ale nejdůležitější je, že si od útlého věku budují pozitivní a citlivý přístup k přírodě a živočichům.
Mgr. Petra Kolouchová, ZŠ Dubí 2
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NÁVŠTĚVA CATERINGOVÉHO STUDIA
Žáci z kroužku vaření při ZŠ Dubí 1 byli
v prosinci na exkurzi v cateringovém studiu
Šafrán, které svou vybaveností patří mezi ta
nejlepší v oboru. I o tom je náš kroužek vidět a osahat si „KUCHAŘINU“ v praxi.
A tak dětem pan Lukáš Krepčík, majitel
studia, a současně šéfkuchař vysvětlil, jak
se za pomoci moderní technologie připravuje raut, provedl děti po studiu. Na závěr
si každý „kuchaříček“ vyzkoušel a ochutnal
výrobu sladkého dezertu.
Děkujeme studiu a jeho majiteli za skvělou
prezentaci a propojení teorie a praxe.
Již nyní se těšíme na příští návštěvu.								

NÁVŠTĚVA POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Ve čtvrtek 16. ledna zamířili žáci 9. třídy do našeho hlavního města, kde navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Pro někoho byla již cesta metrem prvním
ze zážitků. Poté, co jsme vystoupili na stanici Malostranská, vykouklo na nás i sluníčko
a my si užívali krás staré Prahy.
V jedenáct hodin nás čekala prohlídka sněmovny. Exkurze začala v informačním centru
projekcí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny, následovala prohlídka významných prostor s odborným výkladem, která zahrnovala návštěvu předsálí, galerie hostů
v hlavním zasedacím sále a přilehlých prostor. Jelikož jsme zde byli v době poslaneckého
týdne (většina poslanců byla mimo sněmovnu), mohli jsme nahlédnout i do hlavního zasedacího sálu, kde si mnozí z nás vyzkoušeli, jaké to je stát před mikrofonem či hlasovat
stejně jako členové parlamentu.
Prostory Poslanecké sněmovny na nás všechny udělaly ohromný dojem a děkujeme za
úžasnou a velmi přínosnou prohlídku. 			
Mgr. Adéla Hufová, Mgr. Michaela Jindrová

NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ ŠKOLY V BANNEWITZ
DE
Am 18. 12. 2019 besuchte uns eine Gruppe von Schülern der 7. bis 9. Klassen und Lehrern der
Grundschule Dubí 1. Die Schüler erzählten ausführlich in allen drei 3. Klassen in deutscher Sprache über tschechische Weihnachtsbräuche und Traditionen. Im Anschluss wurde fleißig gebastelt. Unsere Gäste hatten ganz liebevoll kleine Basteleien vorbereitet und versuchten uns auf
Deutsch anzuleiten.
Die 3. Klassen hatten sehr viel Spaß am Basteln und an der Verständigung mit den Schülern aus
unserer Partnerstadt. Am Ende waren alle Bastelutensilien aufgebraucht und jedes Kind hatte
mehrere Geschenke hergestellt.
Vielen Dank an alle, die diesen schönen Tag ermöglicht und mitgestaltet haben.
Die 3. Klassen der Grundschule Possendorf

CZ

Dne 18. 12. 2019 nás navštívila skupina žáků 7. až 9. třídy a učitelé ze základní školy Dubí 1.
Žáci vyprávěli podrobně německy o českých vánočních zvycích a tradicích ve všech třech
třídách. Následně se pilně vyrábělo. Naši hosté láskyplně připravili malé tvoření a snažili se
nám to německy vysvětlit.
Třetí třídy si užily hodně legrace při tvoření a dorozumění si s žáky z našeho partnerského
města. Na konci byl všechen materiál spotřebován a každé dítě si vyrobilo několik dárků.
Děkujeme všem, kteří tento krásný den umožnili a pomohli jej vytvořit.		
				
Třetí třídy GS Possendorf
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Kateřina Bímová, ZŠ Dubí 1

POZVÁNKY...

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR...
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DUBÍ NEZNÁMÉ XXIV – SPORTOVNÍ STŘEDISKO
Od 19. století se postupně mezi volnočasovými aktivitami začal objevovat sport, a proto není divu, že
roku 1880 vznikl v Dubí Tělocvičný spolek. Nejinak tomu bylo i v dalších městských částech. Rozvoj
sportu ve městě je spojen především s lázeňským provozem, kdy byla potřeba nabídnout hostům
nové aktivity. A tak postupně vznikly lyžařské vleky, sáňkařská dráha či tenisové kurty. Ve 20. letech
mezi sportovními spolky vynikal Spolek zimních sportů, který pořádal závody na bobové a sáňkařské
dráze. Tyto závody, při kterých závodníci projížděli drážním tunelem, byly tak oblíbené, že se jich
účastnilo několik tisíc diváků.
Silnice z Dubí na Cínovec posloužila pro automobilové závody do vrchu, které v roce 1926 vyhrála
česká závodnice Eliška Junková. Její vítězství od loňského roku připomíná pomníček u bývalé cínovecké školy.
Po útrapách druhé světové války se Dubí stalo opět střediskem především zimních sportů. Mezi
hlavní chloubu patřily skokanské můstky nad ulicí Karoliny Světlé a bobová a sáňkařská dráha nad
Kolibou. V letech 1956 - 1959 brigádníci lyžařského odboru Baník Dubí zvýšili a prodloužili jeden
z můstků a upravili doskočiště a dojezdovou dráhu. Po této úpravě byly možné doskoky až na
50 m. Tím se stal můstek vhodným pro krajské i mezinárodní závody. Samotné můstky využíval především Lyžařský skokanský oddíl. Díky úpravám bylo Dubí začleněno do krajského střediska skokanů
a vznikla tu krajská lyžařská škola dorostu. V roce 1958 se krajským přeborníkem ve skoku stal místní
občan S. Staš. O spolupráci s místním oddílem projevil zájem i lyžařský oddíl z Geisingu. V 60. letech
byly závody několikrát zrušeny kvůli nedostatku sněhu a nakonec oba dva dubské skokanské můstky
zanikly. Dnes jsou na místě patrné dojezdové dráhy a základ delšího z můstků.
Mnoho významných soutěží se konalo i na bobové a sáňkařské dráze, která roku 1959 hostila dokonce mistrovství republiky sáňkařů. Dráha patřila oddílu Lokomotiva Teplice a v roce 1960 se dočkala
umělého osvětlení. Kvůli nedostatku sněhu postupem času dráha zanikla. Zašlou
slávu tak připomínají pouze terénní pozůstatky dráhy a rozpadající se restaurace
Chaloupka.
Ve městě vznikly nové sportovní spolky jako Rudá hvězda, Slovan, Sklárny Dubí či
TJ Rudolfova huť. Mezi spolky je třeba zmínit také Sokol nebo A. C. Sparta v Pozorce. V roce 1966 byly k dispozici tři hřiště, zimní stadion, tenisový kurt a dvě koupaliště. Na konci 80. let v Dubí působily čtyři hlavní sportovní oddíly – TJ Rudolfova huť,
SK Dubí, TJ Sklárny Dubí a Hraničář Cínovec. Zajímavou akcí byl tradiční pochod
Dubí - Cínovec - Komaří vížka - Dubí. Na zašlou sportovní historii dnes navazuje hned
několik sportovních spolků - SK Dubí, 1. FC Dubí, TJ Rudolfova huť a TJ Tenis klub
				
Ing. Jiří Kašpar
Dubí.

Fotografie: archiv autora, Jana Valenty a Lubomíra Kudělky

INZERCE
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 169,00/1 ks do Kč 219,00/ ks
Prodeje se uskuteční: 14.3. a 18.4.
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

14

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 11. února oslavil 90. narozeniny
pan Josef

Kažimír.

Vše nejlepší do dalších let a hodně
zdraví přejí synové
Jiří a Ladislav s rodinami.

Dne 16. února
oslaví své 68. narozeniny
paní Anna Dieneltová
Vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti
přeje kolektiv Domu s pečovatelskou
službou v Dubí.

Dne 14. února oslaví zlatou svatbu, 50 let společného života,
Josef a Věra Šípovi z Dubí
a 18. února oslaví své životní jubileum paní Věra Šípová.

Do dalších let jim přejeme mnoho životního elánu, lásky, pohody a k narozeninám
hodně štěstí a zdraví. Jste ti nejlepší rodiče, co jsme si mohli přát, byli jste tu vždy
s námi a sdíleli s námi naše radosti, starosti i problémy.
Za to vám patří naše velké DĚKUJEME.
Marcela a Michal, Martina, Pepa, Petr a Šárka,
vnoučata Daniel s Luckou, Kačka s Romanem, Verča s Robertem
Terezka, Michala a Kačka
a nejkrásnější chlap v rodině, pravnouček Dominik
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou veřejně poděkovat za ochotnou a nezištnou pomoc při opravě žaluzií v kuchyňce
Domečku v Bystřici.
Pan Pavel Jaske z Dubí byl tak laskav a této opravy se urychleně ujal.
Za kuchařský kroužek Pionýra děkuje Dagmar Ramžová

VZPOMÍNKY

Dne 22. února

Dne 12. února tomu je již 15 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček
pan Vlček

uplyne 10 let, co nás navždy opustila
maminka, babička, prababička, teta,
paní Věra

Josef z Dubí 1.

S láskou vzpomínají manželka Hana,
dcery Hana a Jana s rodinami.

Dubský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného
celku, IČ 00266281,vychází s povolením MK ČR E 11312.
Vychází 12. den v měsíci v nákladu 2 000 výtisků. Vydává Město Dubí,
Ruská 264/128, 417 01 Dubí. Občanům je vydáván zdarma.
Redakční rada: Mgr. Soňa Kosová - šéfredaktorka,
Anna Gürtlerová - redaktorka,
Jiří Šiller - redaktor
Sazba a tisk: ALWAC, a. s.

Schránilová.

Stále s láskou vzpomínáme…
Syn Rudolf s rodinou, dcera Ilona s rodinou,
synovec Fanda s rodinou

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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