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červen 2020
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po dalších čtyřech týdnech Vás srdečně zdravím na stránkách
Zpravodaje, abych Vám popřál na prvním místě dobré zdraví,
ale předal Vám také informace o tom, co tato doba přinesla
našemu městu.
 V době, kdy připravuji svůj příspěvek, vstoupila v platnost
poslední a fakticky nejširší vlna dalších rozvolňovacích opatření, což je jistě dobrá informace ve vztahu k šíření epidemie,
ale i tak – a slova našich epidemiologů to jen potvrzují – je
třeba stále dbát na obezřetnost a maximální pozornost věnovat všem, ať již nařízeným či doporučujícím stanoviskům našich lékařů. Myslím, že si můžeme jen přát, aby nás nepostihla
žádná další pandemická vlna, která by znovu tolik zasáhla jak
do života celé naší společnosti, ale i životů nás samotných.
Právě na základě příznivých informací jsme v Radě města po
projednání rozhodli o obnovení provozu Městské knihovny,
Městského informačního centra a Základní umělecké školy,
a to k pondělí 11. května, přičemž samozřejmě platí všechny
hygienické podmínky upravující tento provoz. V rámci porady
s vedením škol, jejichž zřizovatelem je Město Dubí, jsme se po
konzultacích s paní ředitelkami našich mateřských škol rozhodli obnovit provoz, a to k 1. červnu t. r. Zde bych poprosil
všechny rodiče, aby dbali pokynů vedení jednotlivých školek,
protože stále platí mnoho různých hygienických opatření. Věřím však, že provoz našich školek bude běžet bez problémů.
 V minulém měsíci se na své schůzi sešla Rada města
Dubí, kde jsme projednali celou řadu předložených majetkoprávních materiálů a přijali k nim buď rozhodující usnesení
či doporučující k dalšímu projednání v Zastupitelstvu města
Dubí. Jednalo se např. o souhlasy ve vztahu se stavbou rodinných domů, stavbou oplocení, zřízení služebnosti inženýrské
sítě ve vztahu k akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Pozorce“, smlouvy ve vztahu ke zřízení věcných břemen apod.
Po projednání jsme schválili účetní uzávěrky příspěvkových
organizací zřizovaných Městem Dubí za rok 2019, vzali jsme
na vědomí předloženou informaci paní vedoucí finančního
odboru, která se týkala hospodaření za 1. čtvrtletí letošního
roku, po projednání jsme schválili rozpočtová opatření, jedno
se týkalo poskytnuté neinvestiční dotace z Úřadu vlády České
republiky v dotačním programu „Podpora terénní práce pro
rok 2020“, druhým jsme navýšili rozpočet odboru vnitřních
věcí o částku cca 480 tis. Kč za účelem pořízení pracovního
vozidla pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Dubí, které je určeno pro zásah hasičských jednotek a záchranu osob
v těžko dostupných terénech pro běžnou hasičskou techniku,
jako jsou skalní masívy, různé strže, těžko přístupné lesní terény, hlavně při lesních požárech. K tomuto rozhodnutí nás
přesvědčily zásahy našich hasičů v takto těžko přístupných
terénech, ale zejména ten z konce dubna letošního roku,
kdy došlo k poměrně rozsáhlému požáru lesního porostu na
Cínovci. Po projednání jsme vyhověli žádosti paní ředitelky
Základní školy Dubí 2, která se týkala pořízení síťového dvouprocesorového serveru s pamětí, protože stávající server byl
vyhodnocen jako zastaralý a kapacitně již nepostačoval požadavkům současného programového vybavení.
 Ve středu 27. května se na své schůzi sešli též zastupitelé,
schůze se uskutečnila ve velkém sále Lidového domu v Pozorce, abychom dokázali zajistit předepsané rozestupy a neporušovali žádná hygienicko-epidemiologická nařízení. V úvodu
jsme projednali předložené materiály majetko-právní povahy, přičemž ten, jehož avizované projednání vzbudilo vlnu
nesouhlasu a vyvolalo též rozhodnutí uskutečnit v našem
městě petici, se týkal zamýšlené stavby druhého potravinářského řetězce na území našeho města, který měla provozovat
Billa. Právě na základě nesouhlasu, který ve formě Petice stvrdilo svým podpisem zhruba tisíc občanů, a to nejen z našeho města, jsem oznámil rozhodnutí firmy Reinpo One s.r.o.
odstoupit od tohoto záměru realizovat tento projekt v našem
městě, které mi bylo doručeno, a tudíž nebylo o čem dále
jednat; nicméně k tomuto původnímu záměru se i tak rozvinula diskuse, kde zaznívaly názory ve vztahu k využití tohoto
pozemku, přičemž převážil ten, který upřednostnil zachování
této plochy coby veřejné zeleně, a to s konkretizujícím názorem na vybudování třeba jen malého dětského hřiště. Jako
reakci na podanou Petici pro zachování těchto pozemků pro
volnočasové aktivity jsem předložil k projednání materiál,
jímž jsme naprostou většinou hlasů všech zastupitelů rozhodli o nepřevoditelnosti těchto pozemků třetím osobám
s tím, že na těchto pozemcích budou realizovány pouze projekty Městem Dubí, a to dle schváleného Územního plánu pro
toto území. Pozemky tak tímto rozhodnutím Zastupitelstva
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města Dubí zůstávají v majetku Města Dubí. Negativním důsledkem celé této situace je skutečnost, že Město bude muset
vystavět plánovanou komunikaci na vlastní náklady a vystavěna být musí. Navazují na ni totiž již existující ulice v nově
vybudované lokalitě Výsluní II a může každý hádat, co by asi
řekl investor, který tyto ulice již za mnoho milionů korun vybudoval v souladu s Územním plánem Dubí a teď by zjistil, že
se Město rozhodlo od požadavků daných tímto dokumentem
odstoupit. To je nemyslitelné! Podrobnější informace najdete
v samostatném článku, který se věnuje tomuto problému. Jen
snad na závěr moje osobní poznámka, protestující vyhráli,
ale většina obyvatel města Dubí prohrála. Na tomto jednání Zastupitelstva města Dubí byl ještě jeden velmi zajímavý
okamžik, kdy v diskuzi vystoupila obyvatelka žijící v blízkosti
koupaliště, ve spodní části ulice Pohraniční stráže, paní Šišková,
a ve svém veřejném a velice emotivním vystoupení upozorňovala na absenci kanalizace v této části ulice. Dále musím
ocenit její velkou občanskou statečnost, když ve svém vystoupení veřejně potvrdila, že černou skládku v lokalitě Důl
Bedřich dělají opravdu zahrádkáři a upozornila, že v dané
lokalitě ulice Pohraniční stráže dochází k nelegálnímu nakládání s odpadními vodami; uvedla: „…od koupaliště dozadu
nemají rodinné domy kanalizaci, dodnes jsou tam trativody,
které jsou už ze zákona o ochraně životního prostředí naprosto nepřípustné, přesto se tam ale staví nové rodinné domy
a rekonstruují, a přesto mají trativody…, máme tam splašky
od toaletního papíru“. To je věc, kterou nelze přehlédnout,
a na základě tohoto veřejného upozornění jsme povinni
toto oznámení předat příslušnému vodoprávnímu orgánu,
aby provedl místní šetření, jak jsou v této lokalitě likvidovány odpadní vody. V tomto případě věc předáváme Odboru
životního prostředí Magistrátu města Teplice, aby zjistil skutečný stav. Prostřednictvím dalšího předloženého materiálu
jsme po projednání schválili rozpočtové opatření ve výši Kč
1 564 840,00 ve vztahu k dani z příjmu právnických osob za
obce; jedná se o formální rozpočtovou změnu bez dopadu na
hospodaření města. Dalším rozpočtovým opatřením jsme navýšili rozpočet správě dotací za účelem dalších rekonstrukčních prací na kostele Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci.
Další dvě rozpočtová opatření, která jsme po projednání
schválili, se týkala Základní školy Dubí 2, a to vše ve vztahu
k dodávkám IT vybavení školního nábytku do odborných
učeben. Po projednání jsme vzali na vědomí informaci o získání dotace na projekt Podpora komunitní sociální práce ve
městě Dubí, který je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Po projednání jsme rovněž vyslovili
souhlas ve vztahu k zařazení našeho města do území působnosti Místní akční skupiny Cínovecko, o. p. s. a tento souhlas
je bez nároku na rozpočet našeho města, není spojen ani se
žádnou povinností vůči Místní akční skupině a ani ze souhlasu nevyplývají žádné finanční závazky, ale je podmínkou
k tomu, aby toto území mohlo být zahrnuto do nové strategie Komunitně vedeného místního rozvoje v programovém
období 2021 – 2027 a následně potom, aby mohla být tato
strategie prostřednictvím projektů v tomto území realizována. V zásadě se jedná o volné pokračování projektu Šance pro
každého, který na území města běžel 3 roky.
 V poslední době se ke mně rovněž dostávaly otázky ve
vztahu ke stavbě malé vodní elektrárny, která je budována
v lokalitě horního Dubí. Jedná se o stavbu v horní části Dubí,
a to nad restaurací Koliba. Naše Město v povolovacím procesu bylo pouze dotázáno k umístění tohoto díla a vzhledem
k tomu, že se stavba nedotýká majetku Města ani jeho zájmů,
tak jsme neměli námitek. Celý povolovací proces vedl Magistrát města Teplice, Odbor životního prostředí – úsek vodního
hospodářství. V povolovacím procesu byly splněny ze strany
investora všechny požadavky dané příslušnými zákony a vyhláškami, včetně posouzení vlivu na životní prostředí. Proto
nic nebránilo vydání stavebního povolení a stavba je v současné době realizována. Já osobně si myslím, že se jedná
o prospěšné dílo, protože bude produkovat čistou elektrickou energii. Jen pro připomenutí chci uvést, že v minulosti
zde již elektrárna tohoto typu byla, a sice přímo v Dubí, v sousedství bývalého kina, nyní Domu porcelánu s modrou krví
mezi ulicí Tovární a Zahradní. Ještě nyní jsou tam zbytky této
stavby. Tímto bych chtěl vyvrátit různé fámy, že náš úřad vydal povolení ke stavbě a nikoho o tom neinformoval.
 V minulém měsíci se na nás obrátil prostřednictvím žádosti starosta obce Novosedlice, pan Ing. Bartůněk, kde nás žádá
o poskytnutí příspěvku na drobné opravy hřbitova. Vstoupil

jsem s ním do kontaktu a dozvěděl jsem se, že konkrétně by
se jednalo o opravy ve smuteční obřadní síni a opravy sociálního zařízení pro veřejnost. Proto jsme se rozhodli, že navrhneme zastupitelům ke zvážení částku ve výši 100 tis. korun
jako příspěvek mimořádný, a to kromě toho pravidelného
ve výši 35 tis. korun, který poskytujeme každoročně a s nímž
počítáme ve schváleném rozpočtu. Myslím, že vzhledem ke
skutečnosti, že se historicky jedná o spádový hřbitov pro naše
město, protože farností, při níž hřbitovy vznikaly, již historicky
spadáme právě pod farnost novosedlickou, přičemž ve stejné
pozici jako naše město je i sousední Proboštov. V době, kdy
v Novosedlicích byl již farní kostel a v jeho blízkosti i hřbitov,
tak na území dnešního Dubí bylo jen pár domů a nedotčená
příroda. Tak, jak vznikalo zasídlení v okolí této novosedlické
farnosti, nevznikaly nové hřbitovy u každé dříve samostatné
obce, ale pohřbívalo se pouze na novosedlickém hřbitově
a tak tomu je dodnes. Před minulými volbami se zde objevily
nápady a myšlenky na zřízení nového dubského hřbitova,
ale to je naprosto nereálné. Pro vznik hřbitovů platí poměrně
přísné předpisy a také zde nikde nevidím vhodný pozemek
pro tento účel. Proto nezbývá než, aby obce Novosedlice,
Dubí a Proboštov spojovaly své prostředky a o tento hřbitov se společně staraly. A určitě je tam velký dluh. V tomto
roce se z těchto peněz opraví obřadní síň a sociální zařízení a v příštím roce chystáme v rámci činnosti mikroregionu
Cínovec větší opravy, protože zde máme našetřeno cca
750 000 korun.
 V závěru svého příspěvku Vám rovněž předám nové informace, a to ve vztahu k problematice těžby lithia na Cínovci.
Dne 26. května proběhlo ve firmě Geomet s.r.o. jednání, na
které jsem byl pozván. Na tomto jednání mně byl představen
nový pan ředitel firmy, který byl delegován již majoritním
vlastníkem, firmou ČEZ a. s., a byla podána komplexní informace o budoucnosti projektu. Zásadní informací bylo, že
projekt pokračuje, budou pokračovat průzkumné vrty a připravuje se projekt pro samotnou důlní činnost. Dokončuje se
také posouzení vlivu na životní prostředí. Všechny tyto přípravné práce by měly skončit nejdéle na jaře příštího roku.
V průběhu tohoto času bude také jasné, kde bude umístěn
vlastní zpracovatelský závod, ale již je jasné, že na území našeho města to nebude. Vlastní důlní závod je plánován na
jižním svahu hor v oblasti Sedmihůrek a předupravená ruda
ve formě pískové kaše ředěné vodou bude dopravována
potrubím do zpracovatelského závodu. To je pro nás dobrá
zpráva, protože nás nijak nebude zatěžovat doprava tohoto
materiálu. Postaví se potrubí a dále zde nebude žádná zásadní dopravní zátěž, kromě běžné dopravní obsluhy důlního závodu (doprava zaměstnanců, provoz údržby apod.)
Doufám, že je to pro naše město dobrá zpráva, protože
tento podnik může v budoucnosti velmi pozitivně ovlivnit
ekonomiku našeho města, také vlastní hospodaření města.
O celém projektu budu průběžně informovat a až dostaneme ucelené informace v podobě návrhu definitivního řešení, tak se tomu budeme podrobněji věnovat. Také je třeba
zdůraznit, že v průběhu povolovacího procesu bude mnoho
veřejných projednání a každý bude moci získat všechny dostupné informace.
 A tak jsem se se svým příspěvkem pro tento měsíc dostal
k úplnému závěru a připojím své přání především dobrého
zdraví, ale též pohody a spokojenosti. I školákům v letošním
roce popřeji, aby tento netypický školní rok jak pro ně samotné, tak rovněž pro jejich rodiče a učitele, zakončili úspěšně.
Především si ale myslím, že poděkování právem náleží jak
jim samotným, tak jejich rodičům a v neposlední řadě rovněž
učitelům, a to ve vztahu k distančnímu vzdělávání, k němuž
školy přistoupily prakticky ze dne na den a všichni se ho –
myslím – zhostili s velkou mírou fundovanosti, přičemž v polovině měsíce března nikdo z nás netušil, jak tato doba, kdy
školy budou uzavřeny, bude dlouhá.
 Až se na stránkách našeho Zpravodaje setkáme příští měsíc, tak školní prázdniny a s nimi spojená doba dovolených
budou v plném proudu. Přeji Vám „šťastnou ruku“ při výběru letošní dovolené, která jako koneckonců poslední měsíce
bude pro mnohé z nás netypická: ať už ji strávíte doma, třeba
na svých zahrádkách či na chatě či chalupě, ať již vyjedete
třeba za turistikou do našich hor, či někdo přece jen zvolí
dovolenou v zahraničí, tak Vám přeji, ať ji prožijete se svými
blízkými hlavně ve zdraví a dobré pohodě.
 Se všemi se těším na stránkách našeho Zpravodaje za měsíc opět na shledanou.
Ing. Petr Pípal, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města na své schůzi dne 11. března projednala:
 Usnesení č. 671/26/2020: RM po projednání rozhodla o přerušení provozu v Mateřské škole Dubánek, v Mateřské škole Cibuláček, v Mateřské škole
U Křemílka, v Mateřské škole Mstišov, ZUŠ Dubí,
Městské knihovně a Městském informačním centru,
a to s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání.
Rada města na své schůzi dne 31. března mj. projednala:

 Usnesení č. 689/27/2020: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2020 ve výši
164,97 tis. Kč - navýšení rozpočtu ORJ 2 – převod
finančních prostředků z účtu EKOKOM na výdajový účet Města, ze kterého byly faktury společnosti
Marius Pedersen a. s. uhrazeny a připsání uhrazené

částky zpět do rozpočtu ORJ 2.
 Usnesení č. 690/27/2020: RM po projednání: a/
ruší dosavadní usnesení pro úpravu vymáhání pohledávek z přenesené působnosti č. 319/13/2019
ze dne 23. 5. 2019; b/ souhlasí s postupováním
nedoplatků z přenesené působnosti obce daňovému správci (Celnímu úřadu) bez dalšího právního
zastoupení vč. těch nedoplatků, které je v současné době již možné vymáhat; c/ bere na vědomí
nepřihlášení pohledávek do insolvenčního řízení
v případech povolení oddlužení jednotlivých dlužníků, a to s ohledem na ustanovení par. 170 písm. d)
insolvenčního zákona; d/ bere na vědomí navrhované úpravy ve Směrnici č. 3/2007 o vedení účetnictví
a oběhu účetních dokladů.

 Usnesení č. 691/27/2020: RM po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2020 ve výši
100 tis. Kč-na zhotovení roušek pro seniory a občany v rámci pomoci proti šíření COVID 19.
 Usnesení č. 693/27/2020: RM po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostérů se zájemci o bezplatné
přidělení kompostéru pro rodinné domy ve městě
Dubí.
 Usnesení č. 697/27/2020: RM po projednání
schvaluje výběr zhotovitele na akci „Opravy výtluků na místních komunikacích ve městě Dubí
v roce 2020“, a to firmu Marius Pedersen, a. s. Teplice.
(šl)

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH
I v této složitější době představitelé Města Dubí, starosta Ing. Petr Pípal a tajemník MěÚ Dubí Mgr. Radek Kindl, společně se zástupci občanů města Dubí uctili dne 5. května
památku obětí světových válek u pomníku v Pozorce.
MKZ

MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané,
Město Dubí začalo využívat městský rozhlas, což jste
zaznamenali formou vysílaných relací v době nouzového stavu. Děkujeme za Vaše příspěvky a zjištěné
nedostatky, které jsme následně odstraňovali.
Informace různého charakteru se dají rovněž sdílet
s občany prostřednictvím SMS zpráv. Občan má
možnost formou vyplněného dotazníku projevit
zájem i o určitý druh informací podle skupin. (krizová hlášení, kulturní, sportovní, obecná-informa-

MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ
Operátor kamerového systému spatřil osobu
pohybující se po Pozorce s prázdným ručním
m
vozíkem. Operátor se na ni zaměřil a sledoval její
pohyb, jelikož předpokládal, že se pokusí něco odcizit. Na muži bylo patrné, že hledá něco, co by jednoduše odvezl a zpeněžil. Muž s vozíkem zajel k domu
na Mírové ulici, který je již mimo dosah kamer a po
chvíli se vracel od domu s naloženou kovovou rohožkou. Poté vyrazil směrem ke kruhovému objezdu.
Operátor za ním vyslal hlídku městské policie, která
ho dostihla před kruhovým objezdem. Muž si chtěl
přivydělat dle jeho vyjádření na tabák. Odcizenou
rohož vrátil na místo a krádež se bude projednávat
ve správním řízení.
Strážníci při hlídkové službě v nočních hodinách
vyjížděli z Údolí od zahrádek, když kolem nich projelo osobní vozidlo se zhasnutými světly. Hlídka se
ihned za vozidlem vydala a řidiče zastavila pomocí
výstražného světla. Strážníci přišli k řidiči a chtěli
ho jen upozornit, že si opomněl rozsvítit potkávací
světla. Když přistoupili k okénku řidiče , aby ho upozornili, tak řidič stáhl okénko a na strážníky zavanuly

tivní, omezení). Některá informativní hlášení lokálního charakteru lze zasílat pouze zájemcům z dané
městské části, pokud o to projeví zájem. Formulář
byl distribuován na kontaktních místech Dubského
zpravodaje, na FB a na webových stránkách Města
Dubí a pak formou, kterou si uživatel zvolí, tento
formulář doručí na úřad.

http://www.mesto-dubi.cz/cs/registrace-provyuzivani-mobilniho-rozhlasu-prostrednictvim-sms-zprav/
Je samozřejmostí, že úřad bude se získanými informacemi nakládat zcela v souladu se zásadami GDPR
a Vy budete moci kdykoliv svoji žádost o sdílení stáhnout zpět.
Mgr. Radek Kindl, tajemník

Registrační formulář pro využívání Mobilního rozhlasu prostřednictvím SMS zpráv najdete na našem WEBu v rubrice Novinky.

• Střední 154, 417 03 Dubí • Telefon + Fax: 417 571 637, Tel.: 417 571 200
výpary alkoholu, jako z lihovaru. Strážníci
řřidiče vyzvali k provedení dechové zkouškky na alkohol . Naměřená hodnota byla 1,96
promile, po provedení druhé zkoušky hodnota
již přesáhla 2 promile. Na místo byla přivolána hlídka
Policie ČR, která si řidiče převzala do své péče, jelikož
řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu.
Operátor kamerového systému si všiml, jak osoba
z domu v ulici Střední vynesla naproti ke kontejnerům staré molitanové matrace a polystyrénové
zbytky obalů. Vyslaná hlídka městské policie kontaktovala nové majitele domu, kteří dům nedávno koupili,
a odpad, který zbyl po původních vlastnících, likvidovali způsobem, na který byli zvyklí z jiného města.
Noví majitelé domu byli překvapeni, že tento způsob
odkládání odpadu není legální, v sousedním městě,
odkud přišli, byl tento způsob odkládání odpadu
zcela běžný. Strážníci udělili novému majiteli domu
na uvítanou pokutu a odpad vedle kontejnerů si odklidil. Strážníci je poučili, že odpad je možné bezplatně uložit ve sběrném dvoře. Ukládání odpadu tímto
způsobem je v rozporu se zákonem a obvykle se stá-

vá, že vítr takto odložený odpad roznese po okolí.
V odpoledních hodinách přivezla žena na služebnu Jorkšírského teriéra, který se podle ní několik dní
potuloval pod horním kruhovým objezdem u komunikace. Pes byl umístěn do záchytného kotce,
jelikož se často stává, že se podaří zjistit majitele ještě před umístěním do útulku. Během krátké chvíle
volala majitelka, že pes pootevřenou brankou vyšel
na chodník a v tom zastavilo auto a psa jim někdo
odvezl.
Na služebnu městské policie oznámila žena z domu
pod spodním kruhovým objezdem tzv. Parlamentu,
že viděla před domem muže v bundě, kterou jí někdo z domu před nedávnem odcizil. Na místo ihned
vyrazila hlídka městské policie a muže v bundě, kterou oznamovatelka dokonale popsala, zadrželi. Muž
ze Slovenska, který se zdržuje v garážích u přemostění směrem na Teplice tvrdil, že bundu zakoupil od
neznámého muže. Na místo byla přivolána hlídka
Policie ČR, která krádež vyšetřuje a muž i s bundou
jí byl předán .
Tomáš Pykal, Velitel MP Dubí
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INFORMACE K POZEMKŮM P.Č. 331/1, P.Č. 331/3 A P.Č. 565/1 K.Ú. DUBÍ U TEPLIC
Pozemky leží v blízkosti lokality Na Výsluní
a přiléhají k Ruské ulici. Z hlediska své polohy se jedná o strategicky umístěné pozemky
a platným Územním plánem Dubí jsou zařazeny v plochách Obytných smíšených. Dlouhodobě zde byla plánována hlavně komerční
činnost. Tyto pozemky byly původně v říjnu
1991 předány Městu Dubí státem a bylo na
nich umístěno dětské hřiště, které však bylo
zrušeno a odstraněno. Jednalo se o zakázané kovové herní prvky. V roce 1998 však bylo
vydáno rozhodnutí o vrácení těchto pozemků restituentům a byly jim navráceny. Zde se
musím omluvit za svoji nepřesnost, kterou
jsem uvedl ve svém vyjádření na webových
stránkách města Dubí, kde jsem podal informaci, že pozemky Město již jednou vlastnilo
a v 90. letech byly prodány pro podnikatelskou
činnost. Vycházel jsem z poskytnuté informace
od pamětníků. Po následném vyžádání informace z katastru nemovitostí došlo k tomuto
zjištění. V květnu roku 2002 Město Dubí tyto pozemky vykoupilo zpět a byla zde navržena stavba polyfunkčního domu (v přízemí prodejny,
v nadzemních podlažích byty). Záměr se však
neuskutečnil, protože na podzim téhož roku se
konaly komunální volby a nové vedení města
mělo jiné priority. V roce 2006 bylo Zastupitelstvem města Dubí schváleno zadání Územního plánu Dubí a tento plán zde předpokládal
opět využití pro komerční či podnikatelskou
činnost ve smyslu občanské vybavenosti
a výstavbu nové komunikace propojující lokalitu Výsluní a ulici Ruskou. S výstavbou sportoviště či dětského hřiště se zde nepočítalo
z důvodu blízkosti frekventované mezinárodní
silnice a budoucí komunikace propojující lokalitu Výsluní a ulici Ruskou. Z tohoto pohledu by
jakékoliv využití pro potřeby dětí a sportu bylo
v této lokalitě nesmyslné a nebezpečné. Navíc,
jak jsem uvedl, se jedná o strategicky umístěný pozemek a určitě si zaslouží využití, které
koresponduje s umístěním na hlavní páteřní
komunikaci vedoucí celým městem Dubí a již
tak nezáleží na tom, zda to bude bydlení nebo
komerční činnost. Také je třeba uvést, že v dané
lokalitě je to jediný pozemek svého druhu vlastněný Městem. V minulých několika letech se zde
objevila od obyvatel města Dubí poptávka po
další kapacitní prodejně obdobného typu jako
je Penny market v Pozorce, ale bohužel žádný

z provozovatelů obchodních řetězců neměl
o výstavbu v našem městě zájem, protože naše
město má specifický geografický charakter. Je
rozlehlé a nemá jasně specifikované centrum.
Jako srovnání můžeme použít město Duchcov,
kde jsou tři supermarkety a toto město má
pouze o necelých tisíc obyvatel více než město
Dubí. Na konci loňského roku se objevila informace, že obchodní řetězec Billa změnil strategii
a koncepci rozvoje s tím, že své menší projekty
chce realizovat i ve městech pod 10 tis obyvatel. V té době na základě zveřejněné informace
jsme dotazem oslovili firmu Billa, zda by neměli
zájem realizovat svůj projekt na území našeho
města, kde máme v souladu se schváleným
územním plánem vhodnou plochu pro výstavbu takovéhoto obchodu. Firma Billa si provedla
studii obchodní kapacity na území našeho města a v měsíci březnu nám poskytli informaci, že
výstavba takového obchodu by měla smysl.
Následně nás požádala developerská firma
OC REINPO ONE s.r.o. Žďár nad Sázavou, která pro firmu Billa výstavbu obchodů realizuje,
o koupi výše uvedených pozemků. Firma byla
upozorněna, že podmínkou pro prodej a realizaci výstavby bude i povinnost výstavby propojovací komunikace a s touto podmínkou firma
souhlasila.
V souvislosti s plánem prodat tyto pozemky
pro výstavbu obchodu Billa se objevilo i mnoho kritických informací, že likvidujeme hřiště
a rekreační plochy a vznikla petice za zachování
této zelené plochy s požadavkem vybudování
dětského hřiště či multifunkčního sportoviště.
Jak jsem již uvedl, na těchto pozemcích nikdy
takovéto využití Městem Dubí nebylo plánované, a to již z uvedených důvodů. Ve vzdálenosti
cca 150 m od těchto pozemků vlastníme hřiště
(pod restaurací Sokolovna), které v současné
době prochází rekonstrukcí a úpravou, bude
v následujících týdnech oploceno, je již vybrán zhotovitel a bude zatravněno. Oploceno
takovéto hřiště musí být, a to hlavně z důvodu
neukázněných chovatelů psů, kteří na těchto
plochách své pejsky velmi rádi venčí. Toto hřiště bude sloužit jako otevřené hřiště pro potřeby
obyvatel našeho města a výcvik mladých dobrovolných hasičů. Toto hřiště je mimo veškeré
komunikace, a tudíž je pro děti bezpečné. Dále
je součástí většího konceptu, kdy navazuje na
projekt výstavby velkého dětského hřiště, které

Územní studie
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je plánováno v prostoru restaurace Sokolovna
a vznikne po její demolici. Současně s tím proběhne výstavba nového parku až k ulici Krušnohorská. Tím vznikne přímo v centru města nová
odpočinková zóna s možností pokrytí potřeb
malých i větších dětí, včetně rekreačního sportování dospělých. Toto vše v prostoru, který není
zatížen dopravou a ve kterém nebudou muset
mít rodiče strach o své děti.
Z uvedených informací je tedy zřejmé, že se
nejedná o nějaké náhlé rozhodnutí, ale o dlouhodobý koncepční rozvoj města v této lokalitě.
Jsem přesvědčen, že každý rozumně uvažující
občan našeho města musí tento záměr využití
celé této lokality, a to jak obchodně (projednávaný prodej pozemků pro obchod), tak i pro
odpočinkové, rekreační a sportovní využití
(výstavba nového sportoviště, dětského hřiště a parku) schvalovat. Důsledkem petice bylo
stažení žádosti o koupi pozemku a odstoupení developerské firmy od záměru vystavět
na těchto pozemcích obchod Billa. Město tak
mohlo ušetřit peníze za výstavbu nově plánované komunikace propojující lokalitu Výsluní
II a Ruskou ulici, protože tato je již naplánovaná a v uvedené lokalitě na ni navazují již existující ulice, a tudíž musí být vystavěna. Jsem
přesvědčen, že každé město musí mít plán
svého rozvoje a určitě nelze rozvoj města řídit
náhlými a náhodnými rozhodnutími, která se
budou měnit podle toho, že v sousedství žije
někdo, komu se daný záměr nelíbí. Pokud by se
vše řídilo striktně těmito měřítky, tak všechny
ubezpečuji, že se ve městě nepostaví nic a je
úplně jedno, zda se jedná o projekt Města, či
projekt soukromý. Vždy se najde někdo, komu
se něco na nově budovaných stavbách nelíbí a je přesvědčený, že by vše mělo být jinak.
Z přiložených plánků je zřejmé, o jaké pozemky
se jedná.
Město Dubí na základě usnesení Zastupitelstva
města Dubí č. 370/12/2008 ze dne 17. 9. 2008
vydalo Územní plán Dubí, kterým bylo stanoveno využití pozemků p.č. 331/1, p.č. 331/3 a p.č.
565/1 k.ú. Dubí u Teplic, včetně plánované komunikace propojující lokalitu Výsluní a ulice Ruská. Tento Územní plán Dubí byl aktualizován na
základě usnesení Zastupitelstva města Dubí
č. 699/28/2018 ze dne 21. 3. 2018. Záměr využití
této lokality zůstal nezměněn.

Územní plán

Situace s jednotlivými lokalitami
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (S)
(§8 vyhlášky 501/2006 Sb.)
Převažující způsob využití
 l plochy bydlení, ob¬čanského vybavení
a případně nerušící výroby a služeb s vyloučením staveb a zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše
Přípustné využití
 l pozemky staveb pro bydlení
 l pozemky staveb a zařízení občanského vybavení kromě využití specifikovaného dále jako
nepřípustné či podmíněně přípustné
 l pozemky související dopravní a technické
infrastruktury
 l pozemky veřejných prostranství vč. zeleně
a prvků ÚSES
Nepřípustné využití
není určeno
Podmíněně přípustné využití
(Podmínkou pro podmíněně přípustné využití je
Projekt parku pod ulicí Krušnohorská
kromě případných dalších uvedených podmínek
to, že u uvedeného využití jeho rozsah a provoz nesmí zapříčinit takové negativní vlivy, které by znehodnotily prostředí okolního obytného území (např. nárůstem dopravy, znečištění ovzduší, zvýšení hluku, emisí apod.)) :
 l pozemky souvisejícího občanského vybavení pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2
 l novostavby a změny staveb pro veřejné stravování, občerstvení a služby, zejména restaurace, jídelny, hostince, vinárny, kavárny, bary, bufety, herny,
kasina, kluby
 l stavby pro veřejné ubytování a ubytovací služby, zejména hotely, motely, penziony a ubytování v soukromí
 l pozemky staveb pro rodin¬nou rekreaci
 l nerušící výroba a služby
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu
 l plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.
 l výšková regulace zástavby: zástavba bude vždy řešena jako nízkopodlažní (do 4 nadzemních podlaží včetně podkroví)
Specifické podmínky vztažené ke konkrétním plochám a rozvojovým lokalitám:
V ploše 4.1. je obytná funkce stanovena jako podmíněně přípustná, s podmínkou, že v navazujících řízeních bude prokázáno nepřekročení hlukových
limitů provozem stávající silnice I/8
Zpracoval: Ing. Petr Pípal, starosta
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OZNÁMENÍ O VÝLUCE...

Vážení občané,
dne 12. května mi bylo doručeno oznámení z Regionálního obchodního centra Českých drah v Ústí nad Labem týkající se výluky na trati č. 135
Most – Moldava v Krušných horách a zpět, která prochází naším městem. Výluka probíhá nepřetržitě již od 16. května a potrvá do 11. listopadu
a dotýká se dvou párů spěšných vlaků 1980/1981 a 1982/1983, kdy tyto spěšné vlaky budou nahrazeny autobusovou dopravou v úseku trati
Teplice v Č. – Moldava v Krušných horách, a to podle výlukového jízdního řádu. V našem městě bude náhradní autobusová doprava zastavovat
ve stanicích Dubí, MěÚ a Dubí, žel. st. Ostatní vlaky na trati č. 135 dle této informace pojedou bez omezení, tedy podle platného jízdního řádu.
Pro lepší orientaci přikládám výlukový jízdní řád těchto dvou párů spěšných vlaků a kompletní přehled umístění zastávek náhradní
autobusové dopravy.
Jiří Šiller

K MEZISTÁTNÍ AUTOBUSOVÉ LINCE…
Vážení občané,
na základě telefonické informace, kterou jsem obdržel z Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 3. června, mělo by k 15. červnu dojít k obnovení mezistátního provozu
této autobusové linky. V praxi to znamená návrat ke stálému jízdnímu řádu, který přineslo červencové vydání Dubského zpravodaje v loňském roce, a to na straně 4.
Nicméně Vás chci poprosit, věnujte pro úplnou jistotu před zamýšlenou cestou pozornost webovým stránkám Krajského úřadu Ústeckého kraje, a to sekci
Doprava Ústeckého kraje a následně podsekcím Jízdní řády a Autobusové linky, kde jsou zveřejňovány všechny aktuální jízdní řády. Dubský zpravodaj jako
měsíčník nemůže přinést jakékoliv operativní změny v jízdních řádech, stejně tak nemůže zachytit jakékoli operativní změny v termínech. Prosím, ověřte proto
raději aktuání časy odjezdu Vámi zvoleného spoje pro cestu TAM i ZPĚT.
Znovu si Vás dovolím upozornit, že jízdní řád této mezistátní autobusové linky se řídí státními svátky Spolkové republiky Německo, proto Vám rovněž pro druhé
pololetí tohoto kalendářního roku přináším pro lepší orientaci přehled státních svátků, které u našich saských sousedů připadají na tyto dny:
3. říjen

31. říjen

18. listopad

25. prosinec

26. prosinec

Den sjednocení

Den reformace

Den pokání a modliteb

1. svátek vánoční

2. svátek vánoční

Pokud využíváte tuto autobusovou linku, ať již v režimu vnitrostátním v rámci Dopravy Ústeckého kraje, či v mezistátním k cestám do sousedního Saska, vezměte,
prosím, v potaz tuto informaci; v těchto dnech autobusová linka (stejně jako ve dnech pracovního volna a pracovního klidu) vyjíždí dle jízdního řádu ze stanice
Teplice, Hlavní nádraží o cca 30 minut později (vyjma posledního spoje, který odjíždí v pracovních dnech ve 20:03 hodin a ve dnech víkendů a svátků v 19:54
hodin), než je tomu ve dnech pracovních. Jen tak je možno předejít takové mýlce, že autobus má cca 30 minutové zpoždění (či nejel vůbec) a stejně tak se
vyhnout třeba ujetí přípojného vlaku v žst. Altenberg či Dresden Hbf.
Pro jízdu oběma směry je možno využít jízdenku Elbe-Labe Ticket, kterou za české koruny můžete zakoupit např. u pokladní přepážky v železniční stanici Teplice
v Čechách či přímo u řidiče v autobusu; tato jízdenka je cenově výhodnější než např. zakoupení jednosměrné jízdenky za české koruny a zpáteční jízdenky za
eura.
Jízdenku Elbe-Labe Ticket je možno zakoupit v těchto cenových relacích:
1/ Labe-Elbe 1+2; pro jednu osobu bez omezení věku a maximálně 2 děti ve věku před dovršením 15. roku za Kč 270,00;
2/ Labe-Elbe 2+4; pro dvě osoby bez omezení věku a maximálně 4 děti před dovršením 15 let věku za Kč 380,00;
3/ Elbe-Labe Max. 5; pro maximálně 5 osob bez omezení věku za Kč 580,00.
Všechny podrobné informace vč. přehledné mapky a seznamu všech linek, na nichž je tato jízdenka akceptována, najdete rovněž na webových stránkách
Krajského úřadu Ústeckého kraje, a to opět v sekci Doprava Ústeckého kraje a následně na levé straně nabídky rozklikněte podsekci Tarif a přepravní podmínky.
Myslím, že si můžeme všichni vzájemně popřát, aby nás již nezastihla žádná pandemická situace podobná té z letošních jarních měsíců, která by vedla k širokým
omezením, cestování nevyjímaje. Pokud tuto autobusovou linku využijete, přeji Vám příjemnou cestu.
Jiří Šiller
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LETNÍ TÁBOR

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

POZVÁNÍ DO KNIHOVNY
Knihovna Dubí zahájila opět provoz 11. května a srdečně vás zveme k její návštěvě. Knihovní fond je rozšířený o spoustu nových titulů pro dospělé, ale
p děti. Tímto bych
y chtěla nejen
j dospělé,
p , ale i dětské čtenáře do knihovnyy pozvat.
p
p
y
j začínající,
j , ale i p
hlavně pro
Majíj opravdu
z čeho vybírat
nejen
pokročilí
odpo
p uštíme pokuty
pokutyy za pozdní
pozdní vrácení knížek do 30. června.
čtenáři. Zároveň v knihovně odpouštíme
H. Paurová, knihovnice
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POZVÁNKA NA PROCHÁZKU DUBSKÝMI LESY...
ZÁHADNÉ ZVÍŘÁTKO
Povíš mi to, pohádko,
jsem zakleté zvířátko?
Srnka? Zajíc? Lištička?
Smutná jsou má očíčka.
Hlavičku mám ušatou,
podestýlku listnatou.
Povíš mi to, pohádko?
Jsem zakleté zvířátko?

SROSTLÍCI
Blízko sebe jsme tu rostli,
až jsme spolu navždy srostli.
Zvláštní vizáž oba máme,
"I" a "Y" se podobáme.

CHLUBIVÝ STRAŠÁK
Jsem nádherný strašák,
šikula a pašák.
Hodně jsem se vytáhl,
na vrch stromu dosáhl.
Výškou mnohé přesáhnu,
neboj, na tě nesáhnu!
Zastav se, dál nechoď,
pěkně si mě vyfoť.

OBEJMUTÍ
"To mě tedy zajímá,
proč mě soused objímá?"
"Zodpovím ti otázku:
myslím prostě na lásku."
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Foto a verše: Eva De Filippová
SVĚŽÍ POTŮČEK
Kampak to běží
bystřinka svěží?
Inu, proč to neříci?
Připojit se k Bystřici.
Copak nám nese
potůček v lese?
Nápoj zvěři kolkolem,
vláhu pro les, vzduch i zem.

LESNÍ DELFÍN
Keře, stromy - dubský les,
co se to tu děje dnes?
Keře, stromy - dubský les,
podívej se na pařez!
Keře, stromy - dubský les,
delfín z vody povylez'.
Keře, stromy - dubský les,
představa tu vládne dnes.

STÁLE UŽITEČNÝ
Starý strom a vetchý již
k užitku je ještě, víš?
Zvířátka zde mají skrýš,
některá i svoji spíž.
Když ten obraz nakloníš,
obličej v něm odhalíš.
Dobrotivý úsměv zříš,
očko veselé je spíš.

V KUKANI Z KOŘENŮ
V kukani z kořenů slepička
hýčká dvě kamenná vajíčka.
Nad slípkou sklání se babička,
sype jí z ošatky zrníčka.
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Z DOMOVA SENIORŮ…
V pondělí 25. května se brány našich domovů opět otevřely pro návštěvy, ale za zcela jiných
podmínek, než tomu bylo dříve. Tou nejdůležitější je, že návštěvy se musí předem telefonicky
objednat na konkrétní datum a čas, přijít v roušce, rukavicích a s podepsaným čestným Prohlášením
o bezinfekčnosti.
Od prvního června se v domově opět začnou konat některé kulturní akce, taktéž za jiných podmínek
než dříve. Izolace našich klientů byla dlouhá a my se jim tento čas snažili zpříjemnit mnoha
způsoby. V měsíci květnu pro ně zahrál DJ písničky na přání a kolem domovů projela májová jízda.
Tuto kratochvíli pro ně uspořádalo Město Dubí. Naši zaměstnanci a někteří klienti se v den pálení
čarodějnic převlékli do kostýmů a užili si hezké odpoledne.
Když nebylo možné chodit do domovů na návštěvy, ani posílat balíčky, oslovila jsem nejprve blízké
našich klientů, aby posílali fotografie, vzkazy, přání apod. prostřednictvím mého mailu. Telefonický
kontakt je sice dobrý, ale fotografie a dopis, který mi pokaždé, když ho vezmu do ruky, připomene,
že nejsem sám a někdo na mne myslí, je něco jiného. Takových vzkazů a dopisů nám nechodilo
mnoho. V podstatě by se dalo říct, že přibližně 20 klientům chodily vzkazy od rodin pravidelně
a ostatním nic. Hodně mě to mrzelo, protože klientů máme 320 a čím déle trval zákaz návštěv, tím
více začínali naši klienti ztrácet motivaci, začínali být podráždění a nebylo to vůbec ideální.
Přemýšlela jsem, jak klienty motivovat, jak je povzbudit, aby nebyli sami, když jejich vlastním
blízkým na tom často až tak nezáleželo. Rozhodla jsem se dát výzvu na svůj soukromý faceebook.
Požádala jsem v ní své známé, aby se svými dětmi namalovali obrázek, případně ho doplnili
dopisem. Tento příspěvek moji známí sdíleli, tak se stalo, že mi do schránky a na mail začaly chodit
dopisy, obrázky, koláže a nejen od dětí. Dokonce ne jeden nebo dva, ale desítky. Někteří lidé se na
mne obraceli s žádostí o konkrétní "babičku" nebo "dědečka" s tím, že chtějí napsat osobní dopis.
Později se přidaly i celé instituce. Obrázky namalovaly děti z dětského domova v Krupce nebo
děti ze ZŠ Dubí 1. Jedna paní se svými přáteli pro naše klienty vyrobila a krásně zabalila mýdélka
a voněnky do skříně. Když přišel první osobní dopis od paní Reginy pro jednu seniorku, tak mne to
velmi dojalo. Vlastně mě pořád ty obrázky a chuť lidí dodat někomu sílu a motivaci "jít dál" dojímají.
Bylo to organizačně chvílemi trochu náročné, ale rozhodně to za to stálo. Nemám přesně spočítáno
kolik dětí, rodin, lidí se zapojilo. Ani kolik obrázků, dopisů a podobných věcí přišlo nebo jsem
vytiskla (mimochodem barvou do tiskárny mne zásobil pan Lukeš, čímž velmi pomohl) a vložila do
obálky, ale bylo-li mým cílem povzbudit alespoň jednoho seniora, tak byl minimálně dvousetkrát
naplněn.
Ne všichni senioři na dopisy odpověděli a podali zpětnou vazbu těm, kdo jim psali a malovali,
ale stoprocentně mohu říci, že všichni byli potěšeni, překvapeni a měli radost, že si na ně někdo
vzpomene, že svět venku stále běží, a že to společně zvládneme. Na druhou stranu si někteří lidé
zapojeni do "výzvy" stále dopisují, a to je myslím velmi povzbudivé, protože i malé gesto může
někdy znamenat velmi mnoho.
Chtěla bych všem, kdo psali dopisy a malovali obrázky, moc a moc poděkovat. Poděkovat za to,
že v tom naše seniory nenechali a že jim svými vzkazy a obrázky vracely úsměvy na tváře a do žil
vlévaly sílu se s tím vším kolem poprat.
Naše domovy se sice od 25. května otevřely pro návštěvy, ale věřte, že takový obrázek potěší
kdykoli…. Ne všichni mají někoho blízkého, ne za všemi jejich blízcí chodí. Tak, budete-li chtít,
pošlete občas obrázek jen tak, my budeme vědět, komu ho máme dát, aby potěšil.
Děkujeme blízkým našich klientů, že chápali a respektovali opatření, která jsme v souvislosti
s pandemií zaváděli a stále zavádíme.
Děkujeme Městu, že na naše seniory nezapomnělo a podporu dostali i od něj.
Děkujeme všem, kdo nám v době uzavření domova pomohli a podporovali nás. Bylo vás hodně.
V první vlně jste pomáhali ušitými rouškami, materiálnem potřebným pro desinfekci a bezpečný
provoz, v druhé vlně obrázky, dopisy a drobnosti pro seniory uvnitř domovů. Děkujeme vám
a doufáme, že se i nadále budeme těšit Vaší přízni.
Mgr. Kateřina Zemanová

MYSLÍME NA NAŠE SENIORY...
Žáci Základní školy Dubí 1 se zapojili do dobrovolné výzvy „Myslíme na naše seniory“, jejímž cílem
bylo potěšit klienty domovů důchodců v Dubí, kteří se vlivem nelehké situace dostali do sociální
izolace. Zapojilo se celkem 40 žáků z prvního i druhého stupně, a to nejrůznějším způsobem:
děti přinesly obrázky s povzbuzujícími vzkazy, básničky, dopisy, příběhy, vlastnoručně vytvořené
časopisy a drobné umělecké výrobky. Chtěli bychom tímto jako škola poděkovat dětem i jejich
rodinám za to, že část svého času věnovaly lidem, kteří v této době potřebují podpořit. Všechny
práce byly předány klientům Podkrušnohorských domovů sociálních služeb, kde jistě našly
a potěšily svého adresáta.
Kolektiv pedagogů ZŠ Dubí 1
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CIBULÁČEK MYSLÍ NA RODIČE
Neobvyklá situace v době přerušení provozu v MŠ Cibuláček z důvodu výskytu a šíření nemoci
COVID -19 nás všechny zaskočila. Uzavření školky pro děti bylo pro nás pro všechny zaměstnance
smutné, bez dětí nemůže mateřská škola fungovat. Nejen, že se nám začalo stýskat po dětech,
ale postupně jsme si uvědomili, že nám chybí i osobní kontakt s rodiči našich dětí. Přestali jsme
se s vámi vídat při každodenním přivádění a odvádění dětí a nemohli jsme společně prohodit pár
slov. Nemohli jste nás podpořit na kulturní akci v Krušnohorském divadle „Mateřinka 2020“, kde
jsme se Vám s naším muzikálem „Popelka“ chtěli moc pochlubit. Tajně jsme doufali, že se nám
vystoupení povede a budeme vybráni, jako v loňském roce, na celostátní přehlídku Mateřinka 2020
v Nymburce. To bychom si spolu užili také pěkný výlet. Nemohli jste si s dětmi ze sborečku
Cibuláček užít vystoupení na akci pálení čarodějnic v Proseticích, nemohli jste sboreček Cibuláček
podpořit na pěveckém vystoupení „Kytička písniček“ v DK v Teplicích. Nemohli jste nám svěřit bez
obav a starostí Vaše děti na plánovanou úžasnou školu v přírodě, víme, že se celý rok těšíte, až si na
celý týden od Vašich ratolestí chvilku odpočinete. Nevíme, jak se spolu rozloučíme při každoročním
setkání na konci školního roku – rozloučení s předškoláky. I když jsme se snažili s vámi komunikovat přes sociální sítě, chceme Vám říct, že jste nám také
chyběli, že s Vámi rádi spolupracujeme a že Vás chválíme, jak jste zvládli situaci doma se svými dětmi. Myslíme na Vás a doufáme, že nás, pedagogy
a ostatní zaměstnance, stále berete jako partnery, protože my všichni jsme tu především pro Vás a Vaše děti. Přejeme Vám pevné zdraví a těšíme se na
setkání s Vámi
Kolektiv MŠ Cibuláček

ZE ZUŠ...

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Máme pro Vás skvělé zprávy. Po roce se opět vracíme na místo činu, a to na
hřiště SK Dubí, kde letos proběhnou inlinové příměstské tábory ve dvou
srpnových termínech. Pro tento rok jsme připravili novinku pro pokročilé
bruslaře. V červencovém termínu si zabruslíme každý den na jiné inlinové dráze
v Ústeckém kraji. Těšíme se na Vás.
Barbora Sluková, hlavní vedoucí Inlineclub Teplice

ZUŠ se 11. května navrátila ke klasickému způsobu vyučování
individuálních předmětů, od 25. května pak i ke kolektivní výuce ve
výtvarném oddělení. V uplynulém období distanční výuky jsme se
všichni hodně naučili, žáci, rodiče, ale i my. Hledali a nacházeli jsme
nové způsoby komunikace a práce na dálku. Musím poděkovat všem,
kteří ochotně vyšli vstříc. A byla jich většina.
S povděkem vítáme možnost prezentovat se opět svými výkony
na veřejnosti. Za zvýšených hygienických opatření začneme
minikoncertíky v sále ZUŠ (15., 16. a 18. června od 17:00 hodin).
Závěrečný koncert se bude po úspěšných předešlých zkušenostech
konat v OÁZE, sále Konzervatoře v Teplicích, 24. června od 17:30 hod.
Také nastal návrat k sobotním seminářům kulturních dějin pro starší
žáky. V plánu je i exkurze do Teplic, během které se budeme věnovat
barokním památkám Teplic.
A pak už – hurá, prázdniny!
Ještě před nimi: přihlášky na příští rok jsou ke stažení na našich
webových stránkách. Do přípravných ročníků budou žáci zařazováni
s tím, že během prvního pololetí budou u nich zjišťovány studijní
předpoklady. Talentové zkoušky jsou povinné až při přijímání do
prvního ročníku. Bližší informace na tel.: 417 571 797, 604 791 971,
mail: zusdubi@volny.cz.
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí
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ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD
Zápis do prvních tříd v ZŠ Dubí 1
Ačkoliv mimořádná opatření v souvislosti s COVID 19 na čas ochromila celou společnost, zápis žáků do budoucích prvních tříd pro následující školní
rok proběhnout samozřejmě musel. Bohužel trochu jinak, než jsme po léta zvyklí. Tentokrát jsme nemohli přivítat natěšené (a někdy taky trochu
zaražené a vystrašené) předškoláky v budově školy, museli jsme se spolehnout pouze na elektronickou komunikaci a zasílání přihlášek. Termín zápisu
byl vzhledem k mimořádným podmínkám prodloužen na celý duben, ve kterém se nám sešlo 44 žádostí o zapsání dítěte, z nichž 5 zákonných zástupců
zároveň požádalo o odklad povinné školní docházky.
V novém školním roce tedy otevřeme v budově Tovární 364 dvě první třídy, ve kterých se na nové prvňáčky budou těšit paní učitelky Mgr. Soňa Korbová
a Mgr. Kateřina Simandlová.
Jan Holub, ředitel školy

Noví prvňáčci míří na ZŠ Dubí 2
Před nedávnem jsme měli na naší škole Zápis budoucích školáčků do první třídy. Z důvodu pandemie, která nás všechny zaskočila, byl bez dětí. Rodiče
za námi přicházeli ve sjednaných termínech pouze sami a my jsme stihli se na ně jen usmát a vyřídit našim budoucím dětem, že se na ně moc těšíme.
Byla to veliká škoda, že jsme se s holčičkami a kluky nemohli osobně seznámit. Na naši školu se jich přihlásilo dost na dvě budoucí první třídy. Obě paní
učitelky si už připravují třídy, zdobí nástěnky a přestavují nábytek. Určitě nám ten čas rychle uběhne, prázdniny utečou jako voda a my se všichni setkáme. Chtěla bych takto na dálku pozdravit všechny naše rodiče a školáky, poděkovat jim za úžasnou a skvělou spolupráci a popřát nám všem, abychom
se ve zdraví vrátili v září k naší školní práci a mohli si zase s našimi dětmi užívat výuku a zažít při ní také i legraci. Určitě si všechno učivo zopakujeme
a všechno učivo doženeme. Zvláštní poděkování patří mým učitelům, asistentům pedagoga i vychovatelům. I v této těžké době si dokázali poradit,
poprat se s on-line výukou a přesto si zachovat trpělivost a dobrou náladu.
Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy

KROUŽKY PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY
I letos jsme pro naše deváťáky připravili
kroužky k přípravě na přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky. Kroužek matematiky
vedla Mgr. Hana Mertlová a kroužek českého
jazyka Mgr. Marie Hůlková. Žáci se setkávali od
počátku října. Přípravu na čas zpomalila koronavirová epidemie. V počátcích se žáci museli
připravovat sami doma, vedoucí kroužků jim
připravili domácí práci a usměrnili žáky k literatuře, která by jim v domácí výuce mohla pomoci, ale i k internetovým cvičením.
Kroužek českého jazyka se pravidelně scházel každé úterý odpoledne. Kromě procvičování teoretických znalostí a praxe v pravopise

i skladbě jsme se také zaměřili na rozvoj slovní
zásoby žáků metodou různých her, doplňovaček a testů. Tyto jsme často doplňovali i hrami
a testy z interaktivní tabule. Žáci si osvojili i metody vypracovávání takových testů, zejména jak
hospodařit s časem a jak se uklidnit a zkoncentrovat se na zadaný úkol.
Kroužek matematiky se pravidelně scházel
v úterý ráno a ve čtvrtek odpoledne. Žáci se věnovali celkovým matematickým testům, ale počítali i soubory scio-testů a jednotlivé obtížnější
úlohy z aritmetiky i geometrie. V době nouzového stavu si někteří žáci počítali příklady s paní
učitelkou i videohovorem přes WhatsApp.

JAK LZE TRÁVIT ČAS V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOL...
Od 11. března byly základní školy uzavřeny
z důvodu zamezení šíření koronaviru. Děti se
počaly učit se svými rodiči doma a se svými
učiteli komunikovat prostřednictvím počítačových a mobilních aplikací. Celou dobu se snažily najít si zpestření dlouhých chvil, kdy byl pohyb omezený a počasí ještě nepřálo dlouhému
pobytu v přírodě. Proto jistě všichni přemýšleli,
co budou doma dělat.
Děti tak měly jedinečnou příležitost věnovat
se svým zálibám a rodině. Někdo přečetl knihy, někdo si doma maloval, staral se o domácí
mazlíčky, sledoval se svými rodiči filmy a pohádky, hrál stolní hry, nebo se zabýval i zcela
netradičními koníčky.
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Takovýmto netypickým koníčkem je i sběratelství a pěstování kaktusů, jímž se zaobírá náš žák
5. třídy, Lukáš Ramža. Tradice této záliby sahá
hodně do minulosti, ale mezi mladými lidmi
je spíše nerozšířená. Proto nás velmi těší, že se
i mezi našimi žáčky najdou tací, kteří se věnují
něčemu zajímavému a neobvyklému.
Oceňujeme děti, že jsou stále zaměstnány čímkoliv, co rozvíjí jejich schopnosti, dovednosti,
vědomosti. Těšíme se, že se s námi děti opět
podělí o své zkušenosti z volnočasových aktivit.
Mgr. Lucie Tuháčková, ZŠ Dubí 2

V květnu bylo žákům devátých tříd umožněno dobrovolně se vrátit do školy k procvičování před přijímacími zkouškami. Naši deváťáci
chodili na tato setkání v devítičlenné skupině.
Při dodržení všech hygienických nařízení vždy
v úterý a ve středu absolvovali dvouhodinové
bloky výuky českého jazyka a matematiky. Soustředili jsme se především na řešení celkových
přijímacích testů a procvičování problémových
úkolů a úloh. Všem našim žákům přejeme, aby
byli přijati do škol, které si vybrali, a aby se jim
ve studiu dařilo.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

OTEVŘENÝ DOPIS
Vážený pane starosto,
obracím se na Vás na základě Vámi napsaného „Slova starosty“ z Dubského zpravodaje č. 5/2020, kde jste poškodil dobré jméno naší rodiny a nepravdivě
nás osočil z vytváření černé skládky. Veškerý seriózní tisk, by měl být založen na pravdivých ověřených informacích, a nikoliv na informaci ve stylu “jedna
paní povídala”, který je typický pro bulvární plátky, nikoliv pro oficiální zpravodaj města, který by měl být korektní, pravdivý a apolitický. Dovolte, abych
uvedl věci na pravou míru. Naše rodina v Dubí nemá zahradu více jak 15 let a v době, kdy jsme jí užívali, tak jsme na ní měli vlastní kompost, kam jsme
veškerý odpad vyhazovali. Naše rodina pravidelně uklízí městský pozemek okolo domu i v jeho širším okolí. Ve volném čase jsem uklidil i tzv. Kopeček,
na kterém jsem před lety zorganizoval velký úklid, který podpořilo město, což si můžete ověřit. Zároveň Vás prosím, abyste nevytrhával informace
z kontextu, ale uvedl je celé, nebo rovnou občanům zpřístupnil zvukové záznamy ze zastupitelstev. Na mapování černých skládek a jejich úklidu
už delší dobu spolupracuji s technickým odborem a několik jsem jich ve svém volném čase uklidil. Co se týče mapy černých skládek, tak jste o ní na
zastupitelstvu projevili zájem, a proto jsem jí ve volném čase vytvořil a městu poskytl.
S pozdravem
Ing. Jiří Kašpar

DUBÍ NEZNÁMÉ XXVIII – POMNÍKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Připomínek druhé světové války je v Dubí hned několik. Nad dubským nádražím na křížení lesních cest nedaleko hájovny Jedlovka se v nepřístupné
oboře Jedlovec nachází pomník rudoarmějce. Právě v těchto místech padl 8. května 1945 neznámý rudoarmějec, který měl být regulovčíkem či průzkumníkem. Více o jeho osudu prameny neříkají. Pomník odhalil roku 1946 Svaz přátel Sovětského svazu a voják je na místě i pohřben. Původně byl
hrob krytý deskou z umělého kamene a v čele byl mírně se zužující deskový památník zakončený stříškou. Na čelní straně byla vyrytá rudá hvězda
a rusko-český text: „Zde padl chrabrou smrtí neznámý voják Rudé armády.“ Před rokem 1989 byl pomník udržován, ale po roce 1989 byl zničen vandaly
a znovuobnoven MV KSČM v Dubí a Městským úřadem v Dubí. V roce 2006 byla na obnovený pomník umístěna nepravidelná deska s hvězdou, rokem
1945 a nápisem:" s úctou osvoboditelce Rudé armádě". Roku 2014 přibyl plůtek, který obklopuje pomníček. Podle historického snímku se podařilo
v Litvínově najít poškozenou stélu s rudou hvězdou a nápisy, která se po letech vrátila díky Spolku historie města Dubí zpět do Dubí a je možné ji vidět
v Bezručově ulici hned za pomníkem padlých v první světové válce. V současnosti se připravuje ve spolupráci s Českojiřetínským spolkem obnova
pomníku do původního stavu.
V parku před Lidovým domem v Pozorce stojí pomník obětem světových válek, na kterém je uvedeno osm obětí nacismu z let 1938-1945. Padlé
připomíná i pomník u městského úřadu, který byl odhalen k 90. výročí vzniku Československé republiky. Hned tři pomníky nalezneme na Cínovci.
Na hřbitově je před lety obnovený pomník Rudé armádě, který nese text: „Na věčnou paměť na slavný květen 1945, osvobození naší vlasti Rudou
armádou. Budiž věčná sláva Vám neznámí hrdinové a vděčný dík za svobodu. Cínovec 9. květen 1957.“ Další dva pak stojí u hraničního buku nedaleko
staré celnice. Jeden z pomníků připomíná zastřelené americké letce ze sestřeleného letounu Boeing B-17G Flying Fortress 43-38135, který byl odhalen
31. května 2015. Na desce je text:“ K uctění památky letců 8. letecké armády USA, kteří zde zahynuli 19. dubna 1945 při plnění svých úkolů.“ Hned vedle
stojí pomník lidických žen s nápisem: “Zde překročili 1. 6. 1945 hranice vlasti po několikaletém věznění a pochodu smrti vězni koncentračních táborů
v Německu. Bylo mezi nimi i 46 žen z Lidic, vězněných v koncentračním táboře Ravenbrück. Uvítala je kladenská vojenská posádka a legionáři. Slzy
v očích žen při tónech státní hymny byly výrazem radosti a dojetí z osvobození. Tehdy ještě nevěděly, že Lidice byly vypáleny, 173 lidických mužů zavražděno 10. 6. 1942 u zdi Horákova statku a ze 105 lidických dětí bylo 82 zplynováno v polském Chelmu.“ Není vyloučeno, že do budoucna v Dubí ještě
nějaké připomínky padlých přibydou.
Ing. Jiří Kašpar
Fotografie: archiv autora a Lubomíra Kudělky

ÚPRAVA HROMADNÉHO HROBU Z ROKU 1813
V průběhu května se členové Spolku historie města Dubí pustili do úprav
hromadného hrobu z roku 1813 nedaleko hájovny Jedlovka, v kterém by
měli být pohřbení nejen padlí napoleonští vojáci, ale především vojáci nakažení tyfem a lidé, kteří se nakazili od nich. Hrob byl značně zarostlý a poničený někým, kdo hledal nějaké kovové artefakty, naštěstí až k pohřbeným
se nedostal. Hrob byl očištěn, dozděn, okolí vyhrabáno, a nakonec byl usazen dřevěný kříž s letopočtem 1813.
Ing. Jiří Kašpar
Dubský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného
celku, IČ 00266281,vychází s povolením MK ČR E 11312.
Vychází 12. den v měsíci v nákladu 2 000 výtisků. Vydává Město Dubí,
Ruská 264/128, 417 01 Dubí. Občanům je vydáván zdarma.
Redakční rada: Mgr. Soňa Kosová - šéfredaktorka,
Anna Gürtlerová - redaktorka,
Jiří Šiller - redaktor
Sazba a tisk: ALWAC, a. s.

U příspěvků delších než rozsah A4 si redakce vyhrazuje právo obsah bez porušení smyslu přiměřeně zkrátit.
Příspěvky, náměty a dotazy do Dubského zpravodaje zasílejte na Městské kulturní zařízení nebo telefonujte
na 417 579 927 - 8 nebo 606 645 320 či mailujte na: dubskyzpravodaj@seznam.cz. Příspěvky do DZ zasílejte
zásadně formou přílohy. Nevlastníte-li počítač s připojením na internet, využijte této služby v knihovně.
Uzávěrka Dubského zpravodaje je vždy 25. dne v měsíci.
Nezaručujeme, že příspěvky došlé po tomto datu budou zařazeny.
Nevyžádané rukopisy nevracíme.
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červen 2020
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 1. června oslavila životní jubileum,
90. narozeniny,
naše maminka, babička a prababička,

Dne 8. června oslavila své krásné kulaté 50. narozeniny
naše úžasná maminka, babička a manželka,
paní Marcela Kozáková.
Všechno nejlepší k narozeninám. Z celého srdce Ti
přejeme hodně štěstí, zdraví, které potřebuješ nejvíc,
lásky s tátou a ať jsi tu s námi dalších 50 let!
To vše Ti přejí
Káťa s Romanem, Verča s Robertem,
Danek s Luckou a Domčou,
manžel Michal
a naši mazlíčci Keisy, Bleček a Rocky.
Máme tě moc rádi.

paní Vilemína Vernerová.
Chtěli bychom jí popřát hodně štěstíčka, lásky,
ale hlavně hodně zdravíčka do dalších let.
Krásné narozeniny přeje celá rodina.

Z DUBSKÉHO SPORTU...
VELKÁ SLOVA DÍKŮ LETÍ K FANOUŠKŮM ČI PŘÍZNIVCŮM FOTBALOVÉ ESKÁČKOVSKÉ SEKCE aneb dubské Maracaná na Rudolfce se stalo diváckou
baštou !!! Velice si Vaší podpory vážíme.
Neprofesionální fotbalové soutěže byly v České republice v sezoně 2019/2020 z důvodu nemoci Covid-19 zastaveny a ukončeny ...
A tak je čas podívat se na jednu malou, nepodstatnou statistiku ... na diváckou návštěvnost fotbalových klání v okrese Teplice od nejvyšších krajských
soutěží až po pralesní ligu. Jako zdroj posloužila statistika Můj fotbal z oficiálního webu Fotbalové asociace České republiky.

"ESKÁČKO" ... zážitky spojují

A vy, lidičkové, do ochozů na Rudolfku chodící, jste svojí
přítomností na zápasech vytáhli ESKÁČKO na první místo v domácí návštěvnosti všech klubů působících v našem okrese v amatérských fotbalových soutěžích. Před
SK DUBÍ už jsou jen profíci z FK Teplice, ale ty asi nedáme.
Předem nutno podotknout, že k překvapivému umístění
na čele tabulky velice pomohlo velederby s Pozorkou na
které se přišlo podívat rekordních 600 lidiček.
POŘADÍ NÁVŠTĚVNOSTI
v nedohraném ročníku 2019/2020.
1. SK DUBÍ ... 1422 div./8 záp ... prům. 178 div./záp.
2. Baník Modlany A ... 1200/8 ... 150
3. FK Bílina ... 1040/8 ... 130
4. TJ Krupka ... 1040/9 ... 116
5. TJ Oldřichov A ... 1020/9 ... 113
6. Sokol Srbice ... 560/5 ... 112
7. Viktorie Ledvice ... 880/8 ... 110
8. FK Duchcov ... 811/8 ... 101
9. TJ Proboštov ... 800/8 ... 100

Velice, velice ... všem děkujeme a NA SHLEDANOU v ochozech v Dubí na Rudolfce. Všichni jste srdečně zváni ….. a třebas hned na celodenní
fotbalový turnaj pralesních mančaftů okresu Teplice pod názvem COVID CUP 2020 v sobotu 20. 6. od 10:00 hodin na Rudolfce. Po skončení turnaje,
od cca 18:00 hodin, následuje venkovní after párty s doooost dobrou kapelou DLOUHEJ FLÁM. Sledujte facebookové stránky SK DUBÍ s bližšími
informacemi.
Fotbalová kabina SK DUBÍ

INZERCE

VÝSTAVA
Výstava japonského
umění skládání papíru
ORIGAMI v Domě
porcelánu s modrou
krví je prodloužena.
Tuto zajímavou
výstavu bude možno
zhlédnout až do
31. srpna, a to během
otevírací doby.
(-rr-)

VZPOMÍNKA
Čas rány nehojí, je to jen zdání,
stále je v srdci bolest a stesk
a tiché vzpomínání ……….
Dne 8. května by oslavila
paní Anna

96. narozeniny
a dne 28. května tomu bylo 20 let, co nás
navždy opustila.
S láskou vzpomínají
dcery Jana a Míla s rodinami, snacha Drahuš s rodinou
a ostatní příbuzní a známí.

KNIHOVNA INFORMUJE
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Něničková z Dubí 1

Od 20. do 31. července 2020
bude knihovna z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena.
H. Paurová, knihovnice

