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Slovo starosty

červenec 2011

Vážení spoluobčané, rok pokročil do své důležitým bodem, který byl projednán, bylo bývalou dominantu českého Cínovce, musí si 
druhé poloviny, máme zde další měsíc roku    schválení posledních nutných kroků pro pospíšit, protože v měsíci září zde bude již 
a s ním i nové vydání Dubského zpravodaje. zahájení demolice bývalé šachty Rudné doly jen planina. Celá akce by měla být ukončena 
Pro mne je to příležitost informovat Vás   C í no v e c. Chci zde připomenout celý v průběhu měsíce října. Tím bude udělána 
o dění na radnici a v našem městě za uplynulý mnohaletý proces, který jsme absolvovali, definitivní tečka za mnohasetletou historií 
měsíc. abychom tuto mnohaletou ostudu na Cínovci důlní činnosti na Cínovci. Celou historii zde 

Určitě nejdůležitější událostí pro odstranili. Musím si zde postesknout, že za bude připomínat jen symbolický pomníček.
fungování města, která proběhla v uplynulém celou tu neutěšenou situaci s areálem bývalé Na tomto jednání zastupitelstva byla 
měsíci, bylo jednání Zastupitelstva města šachty na Cínovci nese velkou odpovědnost projednána také celá řada žádostí o povolení 
Dubí konané dne 27. června. Na tomto náš stát, protože tento stav je výsledkem chovů koní na území města Dubí, což je 
jednání byl nejdůležitější bod schválení nepovedené „divoké“  privatizace  ze  určitě dobrým signálem, že se v této oblasti 
Závěrečného účtu Města Dubí za rok 2010    začátku devadesátých let. Já jsem se nechtěl  udělá pořádek a soužití občanů našeho města 
a schválení Závěrečné zprávy kontroly s tímto stavem smířit a styděl jsem se za to, že a chovatelů koní bude nadále nekonfliktní.
hospodaření Města Dubí za rok 2010. hned po vstupu do naší republiky z Německa V uplynulém měsíci se také konalo 
Závěrečná zpráva o kontrole hospodaření za vítá všechny tato ruina a kazí tak pohled na mnoho zábavních akcí. První velkou akcí 
rok 2010 byla bez připomínek a auditoři nás všechny, ale hlavně na naše město. V roce byly Dubské hrátky na koupališti v Dubí. Byl 
neshledal i  žádné závady a  chyby  2 00 7  j se m  n a vr hl  z as tu pi te lst vu  řešení, to již pátý ročník a bylo zde opět hodně 
v hospodaření. Výsledek byl bez výhrad, a to kterým bylo získání areálu do vlastnictví legrace.  Soutěžilo  opět šest týmů                   
je jistě potěšující. Proto mohlo zastupitelstvo města a následně pomocí dotačních z Droužkovic u Chomutova, Oseka, 
celý závěrečný účet, včetně závěrečné zprávy evropských prostředků zajistit odstranění Mariánských Radčic, Bystřan, Braňan          
o kontrole hospodaření za rok 2010, přijmout těchto polorozbořených staveb. Získat tento a Dubí. Soutěže probíhaly na suchu                
a také  bez výhrad a toto jednomyslně učinilo. areál nebylo vůbec jednoduché, protože na i v bazénu a nebylo ani tak důležité, kdo 
Dalším důležitým bodem, který byl kladně této nemovitosti bylo více než padesát zvítězí. Základní myšlenkou akce bylo 
projednán, bylo definitivní schválení získání soudcovských zástavních práv. Firma, která podpořit přátelství mezi obcemi, a to se jistě 
poslední části sportovního areálu v Bystřici,   tento areál v roce 1991 „zprivatizovala“, jej podařilo. Tým města Dubí získal krásné páté 
a to tenisového areálu formou přímého použila pouze jako prostředek pro získání místo. Akce proběhla ve spolupráci               
prodeje od Úřadu pro zastupování státu ve podvodných úvěrů z bank a poté jaksi s agenturou Modua, za což jí  patří velký dík.
věcech majetkových. Cena areálu byla zmizela ze scény. Jediné, co po ní zůstalo, Další tradiční akcí města byla Mstišovská 
stanovena státem na částku 2,52 milionu byly dluhy a ruiny na Cínovci. Získání se po pouť. Pouť se koná historicky vždy poslední 
korun. Tímto krokem Město Dubí dokončilo mnoha jednáních se správci konkurzní neděli v červnu a tradice pořádání trvá již 
proces majetkových přesunů v oblasti podstaty podařilo. Trvalo dva roky a nakonec sedmé desetiletí. V sobotu i v neděli byl jako 
sportovních zařízení na svém území a nyní se podařilo areál získat včetně všech každý rok zajištěn hodnotný kulturní 
nastane dlouhá fáze postupné údržby pozemků o rozloze více než 6 ha. Na přelomu program. Samozřejmostí byl i velký výběr 
jednotlivých sportovních zařízení podle roku 2009 a 2010 byl zpracován projekt na atrakcí a prodejních stánků se vším, co          
finančních možností města. Důležité však je, demolici objektů bývalé šachty s rozpočtem k pouti patří. To byl asi největší nápor na 
že skončilo období nejistoty, komu jednotlivá 50,1 milionu korun a byl také zpracován peněženky rodičů. 
sportovní zařízení budou patřit a jaký bude projekt pro žádost o dotaci ze Státního fondu Také nesmím zapomenout, že na začátku 
jejich budoucí osud. Město těmito kroky dalo životního prostředí Ministerstva životního července jsme si připomněli při tradiční akci 
jednoznačně najevo, že mezi jeho priority prostředí ČR. V červnu roku 2010 nám byla na louce pod Kudrákem výročí upálení 
patří podpora sportu, a to hlavně sportu dětí. dotace ve výši 45 milionů korun schválena    Mistra Jana Husa. Večer byl zpříjemněn 
Na tomto jednání zastupitelstva bylo a nastal důležitý proces výběru zhotovitele vystoupením kapely Křáp a kdo chtěl, ten se 
schváleno také sloučení příspěvkových zakázky. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli jistě dobře pobavil.
organizací ZŠ Dubí 1 a Školní jídelny Dubí 1, eliminovat chyby v průběhu výběrového O všech akcích, které minulý měsíc 
Krušnohorská ulice. Jedná se pouze  ř íze n í a  př íp ad né  tl ak y  na  je ho ovlivňování na proběhly, se dá říci, že se podařily a velkou 
o administrativní krok, kdy školní jídelna úrovni našeho města, rozhodli jsme o tom, že zásluhu na tom mělo i štěstí na počasí. 
bude nadále fungovat tak, jak fungovala, ale výběrové řízení zadáme specializované Většina měsíce června byla deštivá, ale při 
pod vedením ZŠ Dubí 1. Tímto bych chtěl organizaci. Výběrové řízení probíhalo osm našich akcích se počasí naštěstí většinou 
poděkovat za dobrou dlouholetou práci paní měsíců a dbali jsme hlavně na jeho umoudřilo, a to je vždy polovina úspěchu. 
Rudolfové, která školní jídelnu až dosud transparentnost a otevřenost. Vše se řádně Samozřejmě jen počasí nestačilo a hlavní 
vedla. Dalším bodem, který byl na jednání zveřejňovalo a všechny kroky probíhaly za práci museli odvést lidé a zde bych chtěl 
zastupitelstva schválen, byla finanční úplné informovanosti celého Zastupitelstva poděkovat  pracovnicím  Městského 
podpora Ateliéru designu keramiky Fakulty města Dubí. Do výběrového řízení se kulturního zařízení a všem, kteří nám 
umění a designu Univerzity Jana Evangelisty přihlásilo více než devadesát firem z celé pomáhali, zejména našim dobrovolným 
Purkyně Ústí nad Labem. Již třetím rokem České republiky a toto řízení bylo ukončeno hasičům.
Město  Dubí  podporuje  konání definitivně dnem 17. června letošního roku. Více informací se do mého „slova“ 
Mezinárodních studentských sympózií, která Vítězem soutěže se stala firma Speciální nevejde, a proto se zbývá již jen se rozloučit. 
se stala opravdu prestižní záležitostí pro naše stavby Most s.r.o. s cenou 36 952 700,-- Kč. Přeji všem hodně zdraví, vše nejlepší a těm, 
město. Těchto sympózií se zúčastňují Projekt počítal s rozpočtovanou cenou     co se chystají na dovolené, krásný 
studenti z celého světa a letos přijede opět 50,1 milionu korun a já jsem velice rád, že se odpočinek. Všem dětem přeji krásné 
jedenáct studentů a z toho jsou dva Japonci. soutěží podařilo proti rozpočtu ušetřit více prázdniny. Za měsíc se těším zase na 
To považuji za dobrý vklad do propagace než 13 milionů korun. V těchto dnech probíhá shledanou.
našeho města a šíření jeho dobrého jména ve proces předávání staveniště a následně                                                                                                                  
světě. Akce proběhne letos na téma „Mísa“   nastoupí firma k demolici objektů. Pokud Ing. Petr Pípal, starosta
a bude se konat v měsíci září. Velmi chce ještě někdo vidět naposledy tuto 
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červenec 2011

artikulace a pohybů   v silně podnapilém stavu    který odpovídal popisu osoby, která byla 
a na místě se odmítl podrobit orientační dechové vyhoštěna z České republiky. Přivolaná hlídka 
zkoušce. Na místo byla přivolána hlídka Policie strážníků při kontrole totožnosti zjistila, že se 
ČR, která si řidiče odvezla. Podle informací se opravdu jedná o uvedenou osobu. Muž byl 

Operátor kamerového systému spatřil muže, jednalo o řidiče z povolání. Nebyl to jeho první předán přivolané Cizinecké policii. 
který venčil svého psa a neuklidil po něm  prohřešek stejného typu. V zimních měsících Muž z Dubí telefonicky oznámil, že v ulici exkrementy, které jeho pes vyprodukoval. Psa  byl zadržen hlídkou městské policie při řízení Sadová je zaparkované žluté vozidlo, jehož  venčil ve  veřejně přístupném parku, kam si vozidla pod vlivem alkoholu.  osádka  vykrádá ze zaparkovaných vozidel chodí hrát děti. Na místo byla ihned vyslána 

Při hlídkové službě si strážníci v dopoledních benzín. Hlídka městské policie na místě hlídka městské policie, která provedla kontrolu 
hodinách všimli řidiče, který projížděl zadržela čtyři mladíky.  Vozidlo Fiat totožnosti muže. Jednání majitele psa bude řešit 
kruhovým objezdem v protisměru. Hlídka Cinquecento mělo proraženou nádrž a benzín přestupková komise.
městské policie vozidlo zastavila u benzínové vytékal do upraveného kanystru pod vozidlem. 

Na služebnu městské policie bylo oznámeno, že čerpací stanice OMV. Při kontrole totožnosti Mladíci se omlouvali, že vozidlo, jímž přijeli, 
od Košťan jede do Dubí muž ve vozidle Jeep řidiče, bylo zjištěno, že se jedná o strážníkům již mají půjčené a musí ho vrátit s benzínem, proto 
–Grand Cherokee v silně podnapilém stavu         známého muže z Krupky, který nevlastní si ho chtěli vzít ze zaparkovaného Fiatu. Na 
a ohrožuje ostatní účastníky v silničním řidičské oprávnění. Na místo byla přivolána místo byla přivolána Policie ČR a mladíci byli 
provozu. Naproti mu okamžitě vyjela hlídka hlídka Policie ČR, která si řidiče převzala   př ed á ni  k  d al ší m úkonům.                            
městské policie, která vozidlo za pomoci k dalšímu řešení přestupku.  Tomáš Pykal, velitel MP Dubívýstražného zařízení zastavila  ve směru na 

Operátor kamerového systému spatřil muže, Pozorku. Třiatřicetiletý řidič z Loun byl podle 

p. o. s účinností od 1. 9. 2011. (Jedná se o výmaz náměstí 177, okres Teplice. (ZM na svém 
místa  poskytovaného vzdělávání z rejstříku škol jednání 27.6. toto sloučení schválilo- pozn. red.)
a školských zařízení; je to budova bývalých Usnesení č. 241/11/2011: RM po projednání 

Rada města na své schůzi  dne 24. května 2011 školních dílen na adrese Dlouhá 46, Dubí 2.    so u h l a sí s použitím loga (znaku) Města Dubí pro 
mj. projednala: V lednu  t.r. byla budova předána Městskému Stolní tenis Dubí.
Usnesení č. 233/11/2011: RM po projednání kulturnímu zařízení a slouží volnočasovým Usnesení č. 244/11/2011: RM po projednání 
doporučuje ZM Dubí schválit Závěrečný účet aktivitám – pozn. red.) jmenuje členem Povodňové komise pana         
města Dubí za rok 2010. (ZM Dubí závěrečný Usnesení č. 238/11/2011: RM po projednání Ing. Lukáše Panchartka s účinností od 1. 6. 2011.
účet po projednání na své schůzi dne 27. 6. t.r. doporučuje ZM Dubí rozhodnout v souladu   U s ne s ení č. 246/11/2011: RM po projednání 
schválilo - pozn. red.) s ust. par. 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,    jm  e nuje paní Miladu Minaříkovou ředitelkou 
Usnesení č. 236/11/2011: RM po projednání o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příspěvkové organizace: Mateřská škola 
schvaluje: 1/ výši zlepšeného výsledku ve znění pozdějších předpisů, o sloučení Cibuláček, Tovární 517, Dubí 1, p. o., a to           
hospodaření za rok 2010; 2/ návrh na rozdělení příspěvkové organizace Města Dubí: Školní s účinností od 1. července 2011. 
zlepšeného výsledku  hospodaření za rok 2010 jídelna, Krušnohorská 203, Dubí 1, p. o.  U s ne se n í č .  2 47 /1 1/ 2011: RM po projednání 
do rezervního fondu a fondu odměn  s  p řís pě v ko vo u  o rga n iza cí  Z ák la dn í škola Du-  souhlasí s výzdobou (malbou) zdi, která lemuje 
u příspěvkových organizací dle předloženého bí 1, Školní náměstí 177, a to dnem 1. ledna  asfaltové dětské hřiště v Dubí 3 u zastávky 
návrhu. (Jedná se o ZŠ, MŠ, ZUŠ a  Školní 2012.  Majetek, práva a závazky školní jídelny, MHD ve Střední ul. Výzdoba se uskuteční          
jídelnu v Dubí 1, jejichž zřizovatelem je Město Krušnohorská 203, Dubí 1, p. o. přecházejí na v rámci výtvarné a pracovní výchovy  žáků ze 
Dubí – pozn. red.) přejímající Základní školu Dubí 1, Školní  s p ec iálních tříd pod vedením třídních učitelek.    
Usnesení č. 237/11/2011: RM po projednání nám. 177. Název právnické osoby vykonávající                                                                       (šl)        
souhlasí se změnou v rejstříku škol a školských činnost školy nebo školského zařízení po 
zařízení u Základní školy Dubí 2, Tovární 110,  sloučení je: Základní škola Dubí 1, Školní 

Město Dubí

vyhlašuje

v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích

konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele
Základní školy Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice

Předpoklady:
§odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti  ředitele  podle zákona  č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů, v platném znění
§bezúhonnost
§zdravotní způsobilost
§znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
§organizační a řídící schopnosti

      
K přihlášce doložte ( originály nebo úředně ověřené kopie) :

§doklady o získání odborné kvalifikace
§doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
§strukturovaný životopis
§koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu
§lékařské potvrzení pro pracovní místo ( ne starší 2 měsíců)
§výpis z Rejstříku trestů ČR ( ne starší 3 měsíců )  nebo doklad o jeho vyžádání
§čestné prohlášení dle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

Přihlášky zasílejte do 29. července  2011 na adresu:  Městský úřad Dubí, Ruská ul. 264, 417 01 Dubí 1. Obálku označte heslem: „Neotvírat -  Konkurz – ZŠ Dubí 1“ 
Přihlášku se stejným označením je možno doručit také osobně na podatelnu Městského úřadu v Dubí do 29. července 2011 do 10.00 hod. Předpokládaný nástup  na 
pracovní místo ředitele je září 2011.
Zveřejněno: od : 29.června    2011
                    do:  29.července 2011                                                                                                        Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí
Usnesení č. :  293/14/2011
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Město Dubí hostilo jednání Euroregionu Elbe/Labe

Hned dvakrát v měsíci červu hostilo naše město jednání Euroregionu Elbe/Labe. Nejprve poskytlo zázemí 1. června pro jednání Odborné pracovní skupině pro dopravu, kde 
mimo jiné byla diskutována otázka postupu vyřizování žádosti ve věci vnitrostátní dopravy mezi Teplicemi a Cínovcem, o níž stále probíhají dlouhá a složitá jednání, a to 
linkou firmy RVD č. 360/398 Drážďany – Teplice a zpět. Stejně tak se jednání nevyhnulo ani záměru omezení dopravy v pracovních dnech na lince  U 25 mezi Osekem           
a Moldavou v Krušných horách, které se s největší pravděpodobností stane realitou od platnosti nového jízdního řádu, tedy od 11. prosince t. r. Tuto skutečnost neúprosnou 
ekonomickou statistikou zdůvodňoval zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje. Vyjma dnů víkendů a státních svátků bude podle návrhu tato linka mezi výše uvedenými 
zastávkami denně obsluhována rovněž v době letních, vánočních, všech vedlejších prázdnin a zároveň také v období jarních prázdnin v celé České republice, které jsou 
plánovány pro příští školní rok od 6. 2 do 16. 3. 2012.
Dne 17. června zasedal v Dubí Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe/Labe. Po úvodních zprávách jednatelů z obou stran hranice Mgr. Vladimíra Lipského                            
a Dipl. Stw. Christiana Preußchera se výbor věnoval hlavnímu úkolu, kterým je hodnocení a schvalování dotací předložených projektových žádostí v rámci Společného 
fondu malých projektů EEL Ziel3/Cíl 3. 
            
Při této příležitosti jsem oslovil ředitele Mgr. Vladimíra Lipského a položil mu několik otázek:
Pane řediteli, můžete čtenářům Dubského zpravodaje představit Euroregion Elbe/Labe, jehož členem je rovněž naše město?

Jsme sdružení dvou subjektů. Na české straně se jedná o Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe (EL) se sídlem 
v Ústí nad Labem.  Na saské straně je to komunální sdružení Euroregion Horní Polabí/Východní Krušnohoří e.V. se sídlem 
v Pirně. V roce 1992 uzavřela tato sdružení dohodu o přeshraniční spolupráci. Byl tedy založen Euroregion Elbe/Labe - platforma,
 která poskytuje především obcím možnou spolupráci v oblastech, které se lépe dají řešit společně.  V rámci EEL pracuje celkem 
šest Odborných pracovních skupin (OPS). Jsou to OPS doprava, životní prostředí, cestovní ruch, regionální rozvoj, kultura/sport/
vzdělávání/sociálno nebo ochrana před katastrofami. Co se týká počtu zaměstnanců, Euroregion Elbe/Labe (EEL) je malou 
organizací, která zaměstnává celkem  8 osob na obou stranách hranice. Čtyři osoby jsou financovány v rámci projektu „Společný 
fond malých projektů“. EEL se sám podílí na mnoha projektech. Tradičním projektem je dvojjazyčný „Kulturní a sportovní 
kalendář Euroregionu Elbe/Labe“. Brožurka vychází čtvrtletně a je distribuována do informačních center v EEL. Členství 
v EEL přináší obcím možnost aktivního se zapojení do činnosti EEL. Na jedné straně mají členové možnost přicházet s problémy, 
které je trápí a na straně druhé mohou získat informace třeba ze saské strany, které mohou napomoci v jejich řešení. Jako konkrétní 
příklad bych uvedl otázku přeshraniční spolupráce záchranné zdravotnické služby. Aktuální je otázka: „Proč nemohou být pacienti 
v případě pomoci ZZS transportováni do nejbližšího zdravotnického zařízení, které často leží na druhé straně hranice, příp. jaké 
jsou překážky a možnosti řešení?“. To je záležitost, kterou se nyní zabývá Odborná pracovní skupina ochrana před katastrofami EEL. 
Jedná se o problém velmi komplexní a k jednacímu stolu musí zasednout ministerstva, krajské úřady, zemské okresní úřady, záchranky, 
zdravotní pojišťovny ad. 

Kolik členů má celkem Euroregion na obou stranách hranice?
Na české straně se jedná o 85 členských obcí. Na saské straně je struktura členské základny jiná. Zde jsou členy zemské okresy resp. dnes jen jeden okres a Hlavní 

zemské město Drážďany. Toto složení je platné od poslední správní reformy v Sasku, kdy byly sloučeny okresy Weisseritz a Saské Švýcarsko a vznikl jeden okres  Saské 
Švýcarsko Východní Krušnohoří. EEL na saské straně tedy pokrývá celé území plošně.

Je možno říci, jaká přibližná suma je mezi žadatele o podporu ze Společného fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 každým rokem rozdělena? Jakých aktivit se 
žádosti ve velké většině týkají?

Od roku 2009, kdy byl Společný fond malých projektů zahájen, rozdělil EEL více jak 36 mil. Kč na 120 česko-saských projektů. Jedná se o aktivity kulturní, 
sportovní, vzdělávací apod. Veškeré informace k projektům jsou k nahlédnutí na www.euroregion-elbe-labe.eu.

A na závěr mi dovolte Vám položit jednu otázku osobnější: jak se Vám  jednalo v našem městě?
Město Dubí aktivně pracuje na přeshraniční spolupráci, s pěti projekty se jedná o město s nejvyšším počtem malých projektů v rámci EEL. Zatímco někteří 

členové řeší problém ušetření členského příspěvku 2,50 Kč na obyvatele, Dubí aktivně využívá možností podpory svých přeshraničních projektů, a to dokonce ve dvou 
euroregionech. Za každou korunu vloženou do členských příspěvků EEL v posledních třech letech se Vašemu městu vrátilo 20,00 Kč. I to je fakt, který není třeba více 
komentovat. Není tedy rozhodující místo, ale osobní vztahy. A ty mají v Dubí nadstandardní úroveň. 

Dovolte mi poděkovat za organizaci setkání všem lidem, kteří ke zdárnému průběhu jednání přispěli.                                                 Za odpovědi děkuje Jiří Šiller

Mgr. Vladimír Lipský, ředitel EEL

   Setkání hasičů
Na pozvání hasičských sborů ze soudního Altenbergu jsme se v sobotu 18. června zúčastnili celodenního setkání se 
členy tamních hasičských sborů. Smyslem setkání bylo společné poznání se a společné představení členů hasičských 
sborů, jejichž práci hranice nijak neodlišuje. Během celého dne jsme vstoupili do mnoha kontaktů se saskými hasiči, 
vyměnili jsme si naše zkušenosti, diskutovali o dílčích rozdílech, a to např. ve struktuře hasičstva v Sasku a u nás.       
V Kipsdorfu, kde se setkání konalo, jsme si prohlédli hasičskou zbrojnici, zhlédli ukázky zásahových prací při 
simulované dopravní nehodě a v odpoledních hodinách jsme pak měli možnost  prohlédnout si hasičskou techniku. 
Naši malí hasiči měli možnost na jednotlivých prezentacích se nejen seznámit se svými německými vrstevníky, ale 
formou hry si rovněž vyzkoušet hasičskou techniku. Třebaže počasí nebylo tuto červnovou sobotu zvláště vlídné, 
přesto nám celý den rychle uběhl. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili této výměnné akce,                                                    
p. Dedeciusovi, p. Wegertovi, p. Potužníkovi, p. Hejnému a p. Šillerovi, v Sasku pak p. Reinerovi Fischerovi, 
vedoucímu kanceláře starosty v Altenbergu a p. Janu Püschelovi, veliteli hasičů, kteří byli našimi průvodci celým 
dnem.                                                                                                                                 Zdeněk Veřtat, velitel hasičů

  Setkání s rodáky
Již tradičně poslední červnový týden patří setkání s našimi rodáky, kteří již dlouhá léta žijí mimo 
Českou republiku. I letos to byl týden plný příjemných rozhovorů, jimž dominovaly především 
vzpomínky, které se těmto seniorům v místech, kde prožili své dětství a mládí, o to častěji vracejí.

V letošním roce jsme naše hosty pozvali na výlet do zooparku v Chomutově a při zpáteční cestě jsme 
si mohli ještě díky paní starostce Říhové prohlédnout interiéry oseckého kláštera. Ve čtvrtek jsme 
naše hosty navštívili v hotelu Lugsteinhof na německé straně Cínovce, kde byli ubytováni,               
a poslední den byli opět oni našimi hosty. Ani letos nechyběla tradiční mše v pozorecké kapli            
a posléze kulturní program v Klubu seniorů v budově MKZ, o který se postarala naše Základní 
umělecká škola pod vedením paní ředitelky Valtové a její hosté z řad studentů a profesorů teplické 
konzervatoře. Nechyběla zajímavá interpretace lidových písní, ale zazněly skladby Dvořákovy        
i Beethovenovy. Součástí tohoto dne bylo i setkání s našimi seniory, kdy všichni našli mnohá 
společná témata, většinou vztahující se k našemu městu.

Pak již nastala chvíle rozloučení se; byla pro všechny chvílí těžkou, nicméně provázena nadějí, že 
především zdravotní stav a vzpomínky na domov umožní našim rodákům další přátelské setkání…                                                                             

Hana Bukačová, Jiří Šiller
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Sdružení pro Střední školu sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odbornou školu, s.r.o  a Komunitní 
školu získalo finanční podporu svého projektu, do kterého budou zapojeni žáci střední školy.V rámci projektu se budou věnovat nepedagogické 
výchovné činnosti  s cílovou skupinou dětí ze speciálních tříd ZŠ Dubí I.
Stručně o projektu: Organizace 16 aktivit pro děti ze speciálních tříd, aktivity budou realizovány v rámci vzniklého kroužku BREBTA. K rozvoji 
tvořivosti a fantazie dětí bude využívána tvořivá dramatika, výtvarná a hudební výchova. V rámci všech aktivit budou děti pracovat s loutkami 
(BREBTAMI) Každá aktivita bude mít své téma, kterému se děti prostřednictvím loutek budou věnovat;

Cíle projektu ve vztahu ke studentům školy:
1) v praxi si ověří kompetence, které získali při teoretické výuce
2) naučí se organizovat činnosti

Cíle projektu ve vztahu k dětem ze speciálních tříd:
1) získávají podněty k trávení volného času
2) rozvíjejí fantazii, tvořivost a komunikační dovednosti
3) osvojují si společensky žádoucí chování

Projekt bude realizován ve školním roce 2011/12. Finanční dar je poskytnut 
Komunitní nadací Euroregionu Labe.                                        
                                                                                                                  Kateřina Horská

  Školní rok končí, pro dubské gymnazisty studium v Anglii začíná

Přestože na většině škol v ČR  skončil školní rok, studijní stáž dubských gymnazistů s výukou výhradně v angličtině potrvá do července na jazykové škole 
schválené Britskou radou. Celkem 24 lekcí anglického jazyka pod vedením profi-anglických pedagogů absolvují studenti soukromého gymnázia v Dubí  
v městě Torquay. Studenti byli hned první den rozřazeni do studijních skupin podle vstupních didaktických testů. Studují společně s cizinci z celého světa. 
Intenzivní denní výuku vedou angličtí učitelé se specializací výuky pro cizince.  Největším přínosem je bezpochyby překonání strachu komunikovat        
s cizími lidmi a ještě k tomu v angličtině. Studenti jsou ubytováni v hostitelských rodinách, kde se učí samostatnosti, získávají nové zkušenosti, poznávají 
jiný způsob života, zvyky, kulturu a tradice. Ve škole se lze naučit gramatiku, psaní, čtení. Ale konverzace nemá nikdy takovou úroveň jako s rodilými 
mluvčími přímo v zemi. Poslední den výuky studenti obdrží závěrečné certifikáty. Mimo výuky se účastní celodenních či odpoledních výletů, které opět 
vedou v angličtině rodilí mluvčí. Abyste si udělali představu, v jejich programu je čeká mimo jiné návštěva hradu Tintangel - opředeného legendami         
o králi Artuši, prohlídka římských lázní v městě Bath, celodenní prohlídka Londýna, návštěva přístavu a základny britského královského námořnictva      
v městě Plymouth, město Brixham s prohlídkou lodi Golden Hinde a národní park Dartmoor. Onou „třešinkou na dortu“ je i plánovaná návštěva na 
anglickém chlapeckém gymnáziu. Podle prvních zpráv od studentů z veřejné sociální sítě Facebook je výuka i odpolední program „pěkná makačka“, ale 
stáž chválí.
Soukromé gymnázium v Dubí získalo finance pro své studenty ve schváleném  projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie a rozpočtu 
České republiky. Celý projekt je podpořen z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenschopnost“ v oblasti podpory zvyšování kvality ve 
vzdělávání. Jednou z jeho klíčových aktivit je rozvoj dovedností v cizím jazyce. Cílem je, aby studenti dosáhli v anglickém jazyce předepsané úrovně B1. 
Současně předpokládáme, že alespoň jedna čtvrtina z nich dosáhne úroveň vyšší (C2) a úspěšně složí mezinárodně platné zkoušky ECL. Tyto zkoušky 
budou skládat na Gymnáziu GLOBE v Brně, které je společně s Gymnáziem Dubí a Táborským soukromým gymnáziem realizátorem projektu. Další 
studenti, kteří se nemohli účastnit jazykové stáže v tomto roce, mají šanci v dalších školních letech. Společný projekt tří gymnázií v ČR, s názvem 
„Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj“, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR  po dobu 30 měsíců.                                                                                 

 Jaroslava Turková

100% úspěšnosti dosáhli při státních maturitách 
studenti soukromého dubského gymnázia...

 ...z toho bylo 21 % se samými jedničkami. O to větší radost zavládla, že maturanti uspěli ve 
všech povinných i nepovinných předmětech základní i vyšší úrovně obtížnosti. 
Maturovalo 28 studentů, z profilové i státní části maturitní zkoušky získalo 32 % 
vyznamenání, dalším   10 % „uteklo“ vyznamenání o jeden stupeň v celkové klasifikaci. 
Nejhorší známkou byla jediná dostatečná z matematiky. Mezi vybranými povinnými 
maturitními předměty byl český, anglický, německý jazyk  a matematika obou obtížností, 
fyzika a základy společenských věd jako nepovinné předměty. První místo v hodnocení 
získala angličtina   s průměrem 1,37, dále čeština, fyzika a základy společenských věd       
s průměrem 2,0,  němčina s průměrem 2,7 a matematika s celkovou průměrnou známkou 
2,8. SMS zpráva od CERMATU, že jsou zpracovány výsledky  státní maturity na webu, 
zastihla ředitelku školy Jaroslavu Turkovou v autě při návratu ze služební cesty v Brně. Po 
rychlé zastávce    a připojení notebooku k Internetu už jen následovalo odeslání hromadné 
emailové zprávy  a vložení příspěvku na zeď Facebooku: „Dali jste to všichni!“. Konkrétní 
výsledky jednotlivým žákům ředitelka školy rozesílala po příjezdu do školy. Někteří 
studenti si pro ně sami ještě ve večerních hodinách přijeli. Již ke konci školního roku na 
gymnázium přichází další pozitivní zprávy. První absolventi Gymnázia v Dubí jsou přijati 
na vysoké školy: Právnickou fakultu v Brně, ČVUT, VŠE a VŠCHT v Praze, Baťovu 
univerzitu a Fakultu mezinárodních vztahů. Přejeme jim mnoho úspěchů.             

 Jaroslava Turková

        Perspektiva finišuje 
  s hodnocením studijních opor

V průběhu května a června 2011 končí 
evaluace studijních opor, kterou prováděli studenti 

z VOŠ sociální Jihlava a VOŠ Perspektiva Dubí a odborníci z praxe. První výsledky naznačují, že studijní opory jsou přijímány a hodnoceny velmi 

kladně. Na konci června budou zpracované výsledky evaluace předány jednotlivým autorům, kteří je zapracují do studijních opor. Studenti, kteří se 

na evaluaci podíleli, obdrží osvědčení o účasti na evaluaci studijních opor. Studenti tak měli možnost získat poznatky z evaluace a následně je 

prakticky aplikovat při samotném hodnocení. Všichni studenti obdrží za vstřícný a aktivní přístup milou pozornost z keramické dílny pana Jiřího 

Klementa.                                                                                                                                        Ing. Vladimíra Škopková,  koordinátorka evaluace 



červenec 2011

Soutěžení v rámci projektu: „Ahoj Dubí, ahoj Bílino“

Závěr školního roku proběhl na ZŠ Lidická v Bílině a ZŠ Dubí 2 ve znamení vzájemných soutěží v rámci společného dlouhodobého projektu: „Ahoj Dubí, 
ahoj Bílino“. V něm se na počátku projektu obě školy představily svými uměleckými zájmovými aktivitami, zorganizovaly výtvarnou soutěž a soutěžní 
výstavu nejlepších  prací a připravily soutěže pro starší i mladší žáky z obou škol. Dubští žáci 2.stupně zavítali na ZŠ Lidická v rámci zábavně vědomostní 
soutěže „O zlatou duhu“, v níž se utkalo celkem 6 týmů v zábavných úlohách z českého jazyka, matematiky, z vlastivědné a přírodovědné oblasti. Celá 
soutěž proběhla ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Celkové vítězství si odnesl tým žáků 7. B ze ZŠ Lidická, 2. a 3.místo patřilo žákům 8.A ze ZŠ 
Dubí 2.
Pro žáky 1.stupně zorganizovala dubská škola sportovně zábavnou soutěž „Dobývání hradu“. Našimi vyslanci v soutěži bylo 45 žáků 4.A a 4.B, kteří se 
mezi ostatními soutěžními týmy rozhodně neztratili a  prošli všemi disciplínami – koulování, vědomostní stezka, hledání pokladu i kavalírské souboje 
jako vítězové. Třída 4. A přivezla zlaté medaile a krásný keramický hrad a jejich kamarádi ze 4. B přivezli cenné stříbro. Ovšem tím nejdůležitějším, co si 
všichni přivezli,  byla obrovská radost, nadšení a mnoho krásných zážitků, za které moc děkujeme organizátorům v ZŠ Dubí 2. V rámci projektu se našel 
čas i na přátelské popovídání obou ředitelek a předání publikací o svém městě. Jsme moc rádi, že se náš společný projekt podařil a rozhodli jsme se, že naše 
spolupráce bude i nadále pokračovat.
Děkuji všem učitelům i žákům z obou škol za jejich práci  a podporu, ale hlavně za  báječnou atmosféru, kterou na obou školách vytvořili.                      

 Marie Sechovcová, ZŠ Lidická, Bílina

Den dětí ve školní družině v Dubí 1
Dne 3. června jsme sportovními soutěžemi  oslavili Den dětí v naší školní 
družině. 
Děti si mohly vyzkoušet svou šikovnost při různých sportovních disciplínách: 
hodu na cíl, hodu míčky do klaunské pusy, hodu kroužky na dřevěné kolíky, 
chůzi na chůdách po vyznačené trase, přenášení tenisového míčku na ruce 
přes lavičku, skákání v pytli.
Za každý splněný úkol dostaly sladkou odměnu, bonbon. Každý úkol mohly 
děti absolvovat kolikrát chtěly, takže bonbony každému rychle přibývaly.
Při plnění úkolů jsme zažili mnoho legrace.
Oslava dětského dne se vydařila, počasí nám také  přálo.

                                                                       Vychovatelky školní družiny

  Cirkusové představení v Possendorfu

V pátek 10. června  přijali žáci ZŠ Dubí 1 a Dubí 2 pozvání žáků základní 
školy v Possendorfu. Žáci této školy pracovali na celotýdenním projektu. 
Školní projekt se uskutečnil ve spolupráci s „1. Ostdeutscher Projektcircus 
Andre Sperlich“. Cirkusová rodina Sperlich uskutečňuje projektové týdny 
pro žáky německých škol již od roku 2005. Nejprve předvedou žákům 
cirkusové představení a poté se žáci sami promění v žongléry, provazochodce, 
akrobaty, klauny, kouzelníky či cvičitele holubů, koní a koz. Každému žákovi 
je zapůjčen kostým. Během dvou dnů nacvičí pod dohledem odborníků 
společné vystoupení pro rodiče, spolužáky i hosty. Nejen pro diváky, ale 
určitě i pro samotné účinkující žáky to byl krásný zážitek. Bylo by skvělé, 
kdyby se žáci našich škol mohli též zapojit do takového projektu.

                                                                           Mgr. Hana Dubnová, ZŠ Dubí 
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Návštěva v Domově důchodců Na Výšině

V úterý 7. června jsem se s výběrem žáků z 1. stupně ZŠ Dubí 2 zúčastnila soutěžního
dopoledne v domově pro seniory v Dubí 1 Na Výšině. Popravdě řečeno, nevěděla 
jsem, co nás tam čeká. O to větší bylo moje překvapení z precizní organizace celé 
akce a zároveň z velmi příjemného a podnětného prostředí, ve kterém senioři žijí.
Pracovníci volnočasových aktivit nás srdečně přivítali, přidělili dětem obrázky
zvířátek a zavedli nás do prostorné jídelny, kde byly přichystány stoly, kam se 
usadilo vždy celé družstvo – 3 děti a 3 senioři. Zúčastnilo se celkem 7 družstev ze 
sedmi různých domovů z celého Ústeckého kraje. O úvod se postaral místní pěvecký
sbor doprovázený na varhany a kytaru.
Soutěžilo se v šesti disciplínách – hod na cíl, hádání předmětů, skládačka, 
„Popelka“  kroket a házení na šaška. Při všech činnostech jsme si všichni užili 
spoustu legrace,  někdy i pravého sportovního nasazení a zapálení.
Po skončení soutěží na nás čekalo občerstvení – ovoce, pití, opečený „buřtík“ 
s chlebem a koláč. S plným bříškem a s napětím jsme očekávali vyhlášení vítězů.
Děti i dospělí byli odměněni keramickými medailemi, diplomy a různými 
dobrůtkami.
Nezapomnělo se ani na ty, kteří nestáli na stupních vítězů – každý si odnesl maličkost,
 jako vzpomínku na soutěžní dopoledne.
Závěrem bych ráda poděkovala za pozvání na tuto akci. Děkuji všemu personálu za milý, laskavý a profesionální přístup ke zdejším seniorům. 

                                                                     Lenka Minaříková, 1. stupeň ZŠ Dubí 2

  Exkurze do Památníku Terezín
ZŠ Dubí 2 započala dnem 22. června spolupráci s Hotelovou školou v Teplicích, která v rámci 
svých učebních osnov školního vzdělávacího systému nově otevřela seminář s názvem Zeměpis 
cestovního ruchu, v němž studenti třetího ročníku uspořádávají pro různé základní školy 
Ústeckého kraje exkurze na řadu zajímavých míst. Hotelová škola v Teplicích prostřednictvím 
svých studentů navštěvujících zmiňovaný seminář připraví celou exkurzi sama, přičemž zajistí 
místo návštěvy, dopravu, průvodce a dohled nad žáky, kteří náleží k základní škole, jež aktuálně 
absolvuje daný výlet.  Vyučující ze základní školy se mohou  spolehnout na to, že studenti 
hotelové školy pod vedením svých vyučujících připraví kvalitní a plnohodnotnou exkurzi,            
o jejímž cílovém místě lze vést dialog.

Naše škola tak navštívila Památník Terezín. Studentky Hotelové školy v Teplicích zajistily 
průvodce ze svých řad i přímo z Památníku Terezín, autobusovou dopravu, administrativu            
a fotografie.  Žáci ZŠ Dubí 2 navštívili Malou pevnost, Muzeum ghetta a budovu bývalých 
Magdeburských kasáren. Seznámili se tak s velice významnou historií naší země.

Naše škola a Hotelová škola Teplice plánují dlouhodobější spolupráci ve formě exkurzí a výletů. 
Těší nás, že budou mít žáci možnost poznávat a objevovat další místa nejen Ústeckého kraje. Jsme 
rádi, že jsme se mohli zapojit do výuky, projektu se zaměřením na cestovní ruch.              

 Mgr. Lucie Tuháčková, ZŠ Dubí 2

  Výlet na statek v Úpořinách
Žáci 2. a 3. třídy navštívili statek v Úpořinách. Bohatý program zahrnoval 

jízdu na koni, seznámení se zvířaty na statku a prohlídku chráněné 

keramické dílny ARKADIE. Každý si mohl nakrmit koně, pochovat 

králíčka či pohladit jehňátko. Po nákupu keramických výrobků každý 

dostal malý keramický dáreček a domů jeli všichni spokojeni. Občas 

nemusíme jezdit daleko na výlet, abychom zažili krásné dopoledne.

                                                           Mgr. Soňa Korbová, ZŠ Dubí 1

  Výlet do ZOO
Dne 7. června žáci 1. třídy vyjeli vlakem do ústecké ZOO, kde viděli 

spoustu zajímavých zvířat, také navštívili naše adoptivní zvíře Surikatu 

„Mikiho“. Dětem se velice líbilo cvičení lachtanů. 

                                                                      Mgr. Iva Jurigová, ZŠ Dubí 1
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S naším přírodovědným kroužkem jsme se líbil tropický pavilon a pak lanovka  v  k rás n ém  p ro st řed í  a připadali jsme si jako 
vypravili  v sobotu 21. května do ZOO   s   v y hlídkou a dětským koutkem  n a  zá je zd u  d o  te pl ýc h  k ra jů . P rohlídka         
v Praze. s prolézačkami. s odborným výkladem slečny Veroniky 
Jeli jsme vlakem a pak autobusem městské Na další středeční schůzce našeho kroužku byla velmi zajímavá a všichni jsme 
dopravy až ke vchodu do ZOO. Bylo krásně jsme pak navštívili teplickou botanickou odcházeli nadšeni.
a všude mraky návštěvníků, kteří se těšili zahradu. Byla to pěkná procházka, na které                        Jiřina Petrová
na zvířata stejně jako my. Nejvíce se nám jsme viděli mnoho cizokrajných rostlin   w w w .d ub i.pionyr.cz

Výlety za přírodou

     Dne 10. května  se konal v naší mateřské škole 

výukový program o dravcích. Děti se dozvěděly velice 

zajímavé věci, např. o orlu skalním, sově pálené atd. 

Mohly si pohladit a pochovat králíčka domácího            

a velkého papouška, který děti nejvíce zaujal.

   Celý kolektiv MŠ Mstišov přeje všem krásné              

a pohodové letní prázdniny, plné sluníčka a dobré 

nálady.                        Kolektiv Mateřské školy Mstišov     

Dětem  do mateřské školy 
Mstišov přilétli dravci

   ZASE JSME SE PO ROCE SEŠLI NA 

MSTIŠOVSKÉM HŘIŠTI, ABYCHOM S DĚTMI 

OSLAVILI JEJICH SVÁTEK. BYLO ZDE PRO NĚ 

P Ř I P R AV E N O  PAT N Á C T S O U T Ě Ž N Í C H  

DISCIPLÍN A SPOUSTA LÁKAVÝCH CEN. DĚTI 

SOUTĚŽILY, CO JIM SÍLY STAČILY A ODMĚNOU 

JIM NEBYLY JEN CENY, ALE TAKÉ BUŘTY          

A LIMONÁDY. PRO ZÁJEMCE TU BYL 

PŘIPRAVENÝ KOČÁR ZAPŘAŽENÝ KOŇMI       

A PRO ZVÍDAVÉ HASIČSKÉ AUTO, KTERÉ SI 

MOHLI PROHLÉDNOUT A ZKUSIT, JAK SE 

POUŽÍVÁ VODNÍ DĚLO. CELÝ DĚTSKÝ DEN 

BYL SPONZOROVÁN RODIČI A PŘÁTELI DĚTÍ, 

TÍM JIM CHCEME PODĚKOVAT A SAMOZŘEJMĚ 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA PŘÍPRAVĚ 

DĚTSKÉHO DNE PODÍLELI.

        ZA POŘADATELE LENKA LUXOVÁ 

DĚTSKÝ DEN VE 
MSTIŠOVĚ
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Omluva
V červnovém čísle Dubského zpravodaje došlo nikoliv k hrubé, ale technické chybě (jednalo se o překlep) v obsahovém 
hesle na titulní straně. Za chybu se omlouváme Vám, našim čtenářům, ale i paní ředitelce Valtové, protože heslo se týkalo 
jejího příspěvku.                                                                                                             Za pochopení děkuje redakční rada.

  
      Poděkování
Poděkování posílám touto cestou vedení dubských lázní, manželům Jelínkovým
   a Sobkovým za umožnění mé rekvalifikace a zároveň také kuchařům – všem     
       spolupracovníkům.Získala jsem opravdu mnoho nových zkušeností, dobře se mi 
           s Vámi všemi pracovalo,moc všem děkuji a budu na vás ráda vzpomínat!
                                            Přeji mnoho úspěchů jak v osobním,  tak pracovním životě ! 
                                                                                                 Šlechtová Markéta, Dubí 1 

Stolní tenis v Dubí se hrál, snad jako v každé obci či městě, od té doby, co u nás zdomácněl. Hrál se ve
 školách, hospůdkách podle toho, jak tomuto sportu holdovali místní nadšenci. 
  Až někdy kolem roku 1980  začal při tehdejší TJ Rudolfova Huť Dubí pomalu, ale jistě rozvíjet
 svou činnost malý oddíl stolního tenisu, který začal i pravidelně hrát okresní soutěže. Postupem času 
měl v soutěžích i tři družstva dospělých a pomalu začal pracovat i s mládeží. Jeho členové se zapojovali 
i do dění celé tělovýchovné jednoty ve formě pomoci s drobnými opravami a úpravami zařízení 
TJ. S uvolněním otěží tehdejšího režimu oddíl navázal pravidelná přátelská klání s podobným oddílem
 v SRN, v městečku Lienbenburg.  

Bohužel roku 1995 se změnou vlastníků TJ Rudolfovy Hutě došlo k postupné devastaci sportu 
v Dubí, a to včetně oddílu stolního tenisu. Snaha a úsilí o udržení a rozvoj sportu v našem městě
upadala a tak členové buď zanechali činnosti, nebo přestoupili jinam. Zanikl nejeden oddíl, ale i již 
zmíněný historický a všeobecně známý název jednoty.

Přesto se takřka po šesti letech, tedy v roce 2001, našlo pár nadšenců, kteří opět obnovili činnost nejdříve  kroužku, poté oddílu stolního tenisu    
v našem městě. Začali opět pracovat s mládeží. A v roce 2002 se skutečně začalo hrát pod hlavičkou 
ČSST (Český svaz stolního tenisu). V prvním roce obnovené činnosti se přihlásilo  25 členů, především
 mládeže. Rozšířil se i počet hráčů z řad dospělých a tak od tohoto roku se také začala hrát pravidelná 
okresní soutěž. Za pomoci Města Dubí a dotací se podařilo pro činnost pořídit vcelku kvalitní zázemí. 

První úspěch se dostavil v sezóně 2007-2008, kdy první tým postoupil do nejvyšší soutěže 
okresu a skončil v konečném účtování na čtvrtém místě. Potom opět nastaly méně úspěšné roky. A-tým 
sestoupil a oddíl byl opět na začátku. Až v letošním roce 2011 se vrátil tam, kam určitě patří. 

A činnost mimo soutěžní ? Každý rok oddíl pořádá přátelská sportovní setkání s oddílem 
Sokol Praha-Suchdol, kdy se hrají utkání ve stolním tenisu a nohejbalu. Pořádají se dvakrát do roka
náborové turnaje pro mládež, turnaj pro příchozí a i členy jiných oddílů při příležitosti Dubských 
sportovních slavností. Na konci letošní sezóny 2010 - 2011 byly pozvány na přátelská utkání týmy
 z okolních okresů:
- S.K. Cítoliby „C“ ( RSST – OP II, třída A )
- Market 69 Ústí n/L „C“ ( RSST – OP II, třída )

  Co dále ?.... Samozřejmě udržet pozice, které byly letos vybojovány. Pracovat, i když s ohledem na zájmy dnešní generace je to čím dál těžší, s mládeží     
a třeba jednou hrát některou z krajských soutěží. Co je k tomu potřeba netřeba zdůrazňovat, nadšení a elán někdy nestačí.  
Děkujeme tímto za podporu  Města Dubí, že nám vychází vstříc nejen v naší sportovní aktivitě.

                                                                                  Kolektiv stolního tenisu

STOLNÍ TENIS DUBÍ
TROCHU HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST

ÚSPĚCHY NAŠEHO TÝMU ZA POSLEDNÍCH 5 LET :
A – tým
Sezóna:
2006 – 2007   3. místo ( postup do nejvyšší okresní soutěže RP I )
2007 – 2008   4. místo ( RP I )
2008 – 2009 11. místo ( RP I ) – tým spadl do nižší soutěže RP II
2009 – 2010   3. místo ( RP II )
2010 – 2011   2. místo ( RP II ) – postup do nejvyšší soutěže RP I

B – tým
Sezóna:
2006 – 2007   6. místo ( RP II )
2007 – 2008   7. místo ( RP II )
2008 – 2009   6. místo ( RP II )
2009 – 2010   6. místo ( RP II )
2010 – 2011   5. místo ( RP II )
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ročník  Olympiády seniorů, která se bude konat pochvalným ohlasem.  Dům s pečovatelskou službou
dne 19. srpna.      Na podzim letošního roku je plánován      V současné době je   Dům                              
     V případě zájmu  získáte potřebné informace poznávací výlet a návštěva Divadla Kolowrat, s pečovatelskou službou plně obsazen. Od ledna 
a kontakt na Odboru školství a sociálních věcí které je scénou Národního divadla Praha, na 2008 poskytuje obyvatelům DPS  pečovatelské 
MěÚ, pí. Kateřina Forštová, tel.č. 417 554 644. představení  hry  Wiliama Nicholsena            služby  obecně  prospěšná  společnost 
 “Na ústupu”.Pampeliška.

Knihovna MKZ v Dubí nabízí  Klub seniorů     Pečovatelská služba je samozřejmě 
seniorům kromě možnosti zapůjčení knih také poskytována i ostatním klientům a obyvatelům       Členové klubu seniorů pro svou činnost 
přístup k veřejnému internetu (s možností města Dubí. V případě zájmu o tuto  službu využívají místnost v sídle MKZ v Dubí. V tomto 
poradenství pro začátečníky) a posezení při získáte potřebné informace a kontakt na Odboru roce se pravidelně schází okolo 15 členů, 
besedách na různá témata.školství a sociálních věcí MěÚ Dubí, paní setkávají se každé úterý a čtvrtek v odpoledních 

Další zajímavé aktivity  nabízí Kateřina Forštová,  tel. č. 417 554 644. hodinách.
dubským  seniorům Střední škola sociální      V srpnu loňského roku se dubští senioři  již Městské kulturní zařízení nabízí 
Perspektiva a Vyšší odborná škola, s. r. o. Na tradičně zúčastnili Olympiády seniorů, kterou seniorům stejně jako v předchozích letech 
této škole je v současné době k dispozici pořádal Klub seniorů, o.s.  Košťany. Naše poznávací zájezdy  a  návštěvy  kulturních  
občanům každého věku  keramická dílna, kde město reprezentovala 2 šestičlenná družstva, představení. Naposledy  pořádaným  výletem  
se pořádají různé akce a 1x týdně zde probíhá která se umístila na 4. a 5. místě, oproti byl  výlet  za  poznáním do Františkových 
zdravotní cvičení. předchozímu roku  se každé družstvo posunulo Lázní, do přírodní rezervace SOOS v obci  
                                            Kateřina Forštová, o jedno místo výše. Nový Drahov a dále do lázní v německém  Bad 

odbor školství a soc.věcí     Město Dubí již obdrželo pozvánku na letošní Elster. Tento výlet se setkal s velkým 

  PÉČE O SENIORY 

Dne 23. července 2011 oslaví životní jubileum
90 let

paní Juliana Fridrichová z Dubí.

Paní Julianě Fridrichové tímto srdečně blahopřejeme
a přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti

do dalších let.

                     Město Dubí, rodina, přátelé
                               a rovněž se připojují frekventantky

                        kurzu šití, které hodn  naučila.ě

Přání dobrého zdraví, pohody 
a spokojenosti 

k 60. narozeninám

panu 

Jaroslavu Hrabánkovi 

od družky Mileny, malé 
Kateřiny a od kamarádů.

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat našim skvělým
učitelkám  a celému kolektivu

'N mateřské školy DUBA EK
za krásné rozloučení s předškoláky. Za odpoledne a noc

strávenou s našimi dětmi, na kterou budou děti určitě moc rády
vzpomínat. Za celkovou pohodu a atmosféru

v této školce, kam naše dcera moc ráda chodila. Obzvláš ť veliké
díky paní učitelce SAŠE, kterou děti doslova milují.

                                                                Děkujeme Markovi

Poděkování

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat 

velkoobchodům potravin VELMAR s.r.o. 

Ústí nad Labem a NOWACO Teplice  za 

sponzorské dárečky našim žákům ke Dni dětí. 
   

Za všechny děti děkuje Soňa Kosová,
ředitelka ZŠ v Dubí 2

Dne 11. července uplynulo již 10 let 

od úmrtí našeho drahého bratra, 
švagra, strýce a prastrýce

pana Rudolfa Schneidera z Dubí.
Kdo jste ho znali a měli rádi,

věnujte mu tichou vzpomínku.

S láskou a úctou vzpomínají 

sestra Helga, švagr Josef, 

neteře Eva a Lenka s rodinami.

Čas rány nehojí, je to jen zdání,
stále je v srdci bolest a stesk
a tiché vzpomínání ……….

Dne 1. července  uplynulo 7 let
od  úmrtí pana

Vlastislava HORÁČKA 
z Dubí 1

S láskou vzpomíná maminka,
manželka Jana, synové Vlasta

a Radek s rodinami,
sestra Marie s rodinou, bratr František,

a ostatní příbuzní a známí.



Redakční rada:
Mgr. Soňa Kosová - šéfredaktorka, Martin Dlouhý - redaktor,

Anna Gürtlerová - redaktorka, Jiří Šiller - redaktor

vydává Město Dubí
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Zemní práce
- zemní práce traktorbagrem, minibagrem, bobcatem

  vč. odvozu

- pronájem kontejnerů na odvoz suti

- prodej písků, štěrků, zásypových materiálů

  vč. možnosti dovozu

-pronájem minibagru, traktorbagru

- demolice pomocí přídavného bour.kladiva (minibagr)

-vrtání děr pro sloupy, ploty, apd.

 (přídavné zařízení minibagr)

kontakt: 725 049 422, autokontajner@gmail.com

PC – poradím zdarma

Nabízím pomoc p ři opravě vašeho stolního

počítače nebo notebooku. Opravu, instalaci

Windows XP, Vista, Windows 7, nových ovladačů,

záchranu dat, zálohu dat, odvirování, instalaci

tiskárny či Wi-Fi routeru, výběr nového PC.

Případní zájemci mohou volat od pondělí do

neděle na tel. č.720 511 118, 775 337 761

nebo psát na e-mail: wi-fi-pc@seznam.cz

PRODEJ PARCEL V DUBÍ

Prodám stavební parcely v Dubí
– lokalita „Na Výsluní“

Zasíťované stavební parcely ve
výměře 700 – 850m2

Informace na tel: 736 633 745

Hledám byt
Hledám malý byt pro jednu osobu v Dubí nebo

Pozorce.

tel.: 607 656 237

Pronájem bytu
Pronajmu byt v Dubí 1 o rozloze 61m2 a velikosti 2+ 1,

1. poschodí. Plast.okna, žaluzie, parapety, 1x plovoucí

podloha, 1x parkety. Cena za pronájem dohodou,

volný ihned. Kontakt: 607 238 295

AUTODOPRAVA

Potřebujete přestěhovat zařízení Vašeho

bytu nebo převézt osobní věci?

Autodoprava ForVes je tu pro Vás.

Volejte: 604 844 179

Prodám byt 3+1
Prodám byt 3+1 v OV v Dubí, Tovární ul., cihlový dům.

Pěkné a klidné prostředí. Možnost přikoupení zahrady

150m.od domu. Cena dohodou.

Tel.: 777 227 687

PRODEJ - PRONÁJEM BYTU 2+0 
V DUBÍ, HEZKÉ KLIDNÉ MÍSTO

V ULICI KAROLÍNY SVĚTLÉ. 3. P.

PRODEJ - Kč 350 000,00

PRONÁJEM - Kč 6500,00 /MĚS VČETNĚ ENERGIÍ

VRATNÁ KAUCE 2 NÁJMY                TEL: 776 601 168

Oznámení
Ve dnech od  28. 7. do 3. 8. 

bude knihovna z důvodu výměny oken
uzavřena. 

(MKZ)
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ZUŠ o prázdninách
    Ne všichni žáci  ZUŠ budou celé dva měsíce 
odpočívat. Někteří totiž využili pozvánky Kunst und 
Musikschule Dippoldiswalde  k účasti na srpnovém 
výtvarném workshopu v nedalekém zámečku 
Lauensteinu, kam pojedou i s několika svými 
pedagogy.
     Ostatní si budou po náročném červnu užívat 
zasloužené prázdniny. Pochvala patří zejména těm 
žákům a učitelům, kteří se v posledním měsíci školy 
vlastní měrou podíleli na třídních závěrečných 
koncertech, na absolventských koncertech Lenky 
Škáchové (příčná flétna, ped. L. Foltýnová) a Anny 
Šabachové (klavír, ped. Bc. M. Halžová), na vernisáži
v ateliérech FUD UJEP Ústí nad Labem (L. Škáchová 
a K. Javorská) a na vystoupení předškoláčků v MŠ
ve Mstišově (ped. H. Cimplová). Žáci  ExHN
(hudební nauka pro starší a pokročilé) podnikli jako každoročně poznávací výlet do Prahy, kde si vyjeli lanovkou na Petřín, 
proběhli se na Petřínskou rozhlednu (rekord byl 7:30 nahoru i dolů), zařádili si v bludišti, ale pak se s pozorným zájmem 
věnovali exponátům v Českém muzeu hudby  a vnímání dynamičnosti baroka v Chrámu sv. Mikuláše.
Vedení školy přeje všem žákům, rodičům, přátelům a příznivcům, ale i svému zřizovateli, Městu Dubí, krásné prožití 
léta s rozumnými teplotami, mírnými srážkami, ale s velmi veselou náladou.                                  

Eva Valtová, ředitelka ZUŠ


