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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo obce na svých jednáních řešilo mimo jiné:
▶ Dohodu o odstoupení od kupní smlouvy na prodej pozemků ze dne 20. 6. 2011
uzavřenou mezi Obcí Dubicko a společností SAN-JV s.r.o. Šumperk.
▶ Závěrečný účet obce Dubicko za rok 2011, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Dubicko za rok 2011, souhlasí s celoročním hospodařením obce
Dubicko, a to bez výhrad.
▶ Zpracování nového Územního plánu obce Dubicko.
▶ Pověření starosty obce p. Josefa Sobotíka a místostarosty obce Ing. Josefa Křížka
k tomu, aby jako „určení zastupitelé obce“ ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, v platném znění, spolupracovali s pořizovatelem Územního plánu obce
Dubicko s oprávněním jednat každý samostatně nebo společně.
▶ Schválení rámcové partnerské smlouvy uzavřené mezi Obcí Dubicko a MAS Horní
Pomoraví o.p.s.
▶ Vzetí na vědomí oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje, o nevybrání žádosti Obce Dubicko k získání podpory z Programu
obnovy venkova 2012 na realizaci akce „Oprava místních komunikací obce Dubicko“.
▶ Schválení podání žádosti z Programu rozvoje venkova – Leader 5. výzva MAS
Hornímu Pomoraví o.p.s., o poskytnutí podpory na projekt „Úprava veřejného prostranství v obci Dubicko“– parkoviště před školou včetně autobusové zastávky
a ozelenění obce.
Rada obce na svých jednáních řešila mimo jiné:
▶ Uložení mobilního pódia ve vlastnictví Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
v prostoru Sběrného dvora Dubicko.
▶ Vyhovění žádosti Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace,
o finanční zajištění koncertu dětského pěveckého sboru Dubínek a dětského francouzského pěveckého sboru v částce 2 000,- Kč.
▶ Vyhovění žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Dubicko – ČOS o finanční příspěvek
na zajištění XV. všesokolského sletu v Praze o poskytnutí neinvestičního příspěvku
ve výši 52 000,- Kč z rozpočtu obce.

▶ Přiznání dotace typu „A“ na rok 2012 na základě doporučení Komise pro mládež,
kulturu a tělovýchovu:
a) Fotbalový klub Dubicko ve výši 13 659,- Kč
b) Spolek rybářů obce Dubicko ve výši 1 969,- Kč
c) OREL jednota Dubicko ve výši 3 323,- Kč
d) TJ SOKOL Dubicko ve výši 29 809,- Kč
e) Český zahrádkářský svaz Dubicko ve výši 3 000,- Kč
f) Církev Československá husitská ve výši 3 000,- Kč
g) Sbor dobrovolných hasičů Dubicko ve výši 5 199,- Kč
▶ Výši členského příspěvku obce Dubicko pro MAS Horní Pomoraví v roce 2012
ve výši 11 081,- Kč.
▶ Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Revitalizace MŠ Dubicko“ zateplení a vnější úpravy a přidělení akce vítězi soutěže
fy Experior s.r.o., Říční 114, Štíty v ceně 1 638 975,- Kč vč. DPH.
▶ Smlouvu o dílo č. 1.1/2012 na akci „Revitalizace MŠ Dubicko – zateplení a vnější
úpravy“ – instalace látkových vertikálních žaluzií na okna, uzavřenou s vítězem
výběrového řízení fy Experior s.r.o., Říční 114, Štíty, IČ 28577132, v ceně 43 740,- Kč
vč. DPH.
▶ Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Revitalizace MŠ Dubicko“ plynoinstalace a ústřední topení a přidělení akce vítězi
soutěže fy FIS Pjajko s.r.o., Vodní 250, Mohelnice v ceně 567 282,- Kč vč. DPH.
▶ Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Revitalizace MŠ Dubicko“ elektroinstalace, měření a regulace a přidělení akce vítězi
soutěže fy Elektropráce Spáčil s.r.o. I. P. Pavlova 725/117, Olomouc v ceně 479 925,- Kč
vč. DPH.
▶ Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Revitalizace MŠ Dubicko“ zdravotně technická instalace a přidělení akce vítězi soutěže
fy FIS Pjajko s.r.o., Vodní 250, Mohelnice v ceně 479 925 Kč vč. DPH.
▶ Dohodu o odstoupení od kupní smlouvy ze dne 20. 6. 2011 (V-3328/2011-809), uzavřenou mezi Obcí Dubicko a společností SAN-JV s.r.o. Šumperk.
▶ Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru ekonomického,
o uvolnění finančních prostředků pro Základní školu a mateřskou školu Dubicko,
příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání,
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 579 630 Kč,
která bude zapracována do rozpočtových změn schváleného rozpočtu naší obce
na rok 2012.
▶ Protokol Krajského úřadu Olomouckého kraje, OŽPZ, o provedeném dozoru dne
13. 4. 2012 na revíru Hosena, ve věci výkonu rybářského práva (zákon o rybářství).
▶ Žádost Římskokatolické farnosti Dubicko, Družstevní 12, o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce na opravu oken farního kostela Povýšení sv. Kříže Dubicko.
▶ Protokol o provedení kontroly plnění společného metodického pokynu zpětného
odběru elektrozařízení, provedeného dne 25. 4. 2012 na Sběrném dvoře Dubicko
zástupcem společností kolektivního systému EKOLAMP s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s.
▶ Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy Základní školy a mateřské
školy Dubicko, příspěvkové organizaci, v rozsahu 54 dětí ve dvou třídách pro školní
rok 2012/2013.

▶ Smlouvu o dílo na akci „Zřízení dětského hřiště v obci Dubicko a výměna kolotoče
na hřišti mateřské školy“, uzavřenou se Zábřežskou lesní, a.s. Na Křtaltě 21, Zábřeh,
v ceně 64 680,- Kč vč. DPH.
▶ Přijetí dotace ve výši 19 000,- Kč z programu Veřejné informační služby knihoven
(VISK) 3 – Informační centra veřejných knihoven, která obci byla přiznána Rozhodnutím Ministerstva kultury č. j. 63/MK-S 5120/2012 SOLOK.
▶ Přistoupení na cenovou nabídku ve výši činí 9 872,- Kč Martina Ondráčka, Hoštejn,
na realizaci nátěru věžních hodin v majetku obce, které jsou umístěny na farním
kostele Povýšení sv. Kříže v obci Dubicko.
▶ Vyhovět žádosti Sboru dobrovolných hasičů Dubicko o povolení konání kulturní
akce IV. ročníku „Memoriálu Břetislava Sládka“, který se uskuteční dne 28. 7. 2012
v prostoru biocentra Hosena s povolením vjezdu požárním vozidlům a vozidlům
organizátorů.
▶ Zajištění návrhu přípravy a posouzení opravy kulturní památky márnice na místním
hřbitově s možností získání příslušné dotace a realizace v roce 2013.
V Dubicku 21. 6. 2012

Josef Sobotík
starosta

Obec Dubicko získala v roce 2012 dotaci z programu Obnova staveb drobné
architektury místního významu v Olomouckém kraji na opravu „Železného kříže
s kamenným podstavcem“ od poskytovatele Olomouckého kraje ve výši 50.000,Kč.
Obec Dubicko získala v roce 2012 příspěvek ve výši 10.000,- Kč od poskytovatele
Olomouckého kraje na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce.

Záměr nového územního plánu obce
Obec Dubicko připravuje podklady pro zpracování nového územního plánu
obce.
Doporučujeme obecním podnikatelům, firmám působícím na území obce
a dalším zájemcům, kteří zamýšlejí v nejbližších letech zrealizovat výstavbu, aby
se seznámili s platným Územním plánem obce a ověřili si, že jejich záměr není
v rozporu s ÚP. V opačném případě mohou požádat obec Dubicko o zapracování
záměru do připravované změny. Návrh na pořízení změny ÚP musí obsahovat
náležitosti stanovené podle § 46 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu.
Formulář žádosti o změnu si můžete vyzvednout na OÚ Dubicko u pana Bartoše
nebo stáhnout na webových stránkách www.dubicko.cz. Vyplněné žádosti doručte
do 31. 8. 2012 na OÚ Dubicko, aby mohly být zadány k zapracování do připravované
změny. Jednotliví žadatelé se budou finančně spolupodílet na pořízení změny spolu
s obcí Dubicko, v souladu s § 45 Zákona č. 183/2006 Sb. Výše příspěvku bude
upřesněna před zadáním změny projektantovi ÚP.
Josef Sobotík, starosta obce

Program rozvoje venkova 2012 – Podpora podnikání v obcích do 2 000 obyvatel
Podnikatelé mimo zemědělství
Lze získat 50%–60% dotaci na pořízení strojů, techniky a technologií, rekonstrukci či výstavbu budov. Příjemcem dotace mohou být podniky, které se nevěnují zemědělské prvovýrobě, mají méně než 10 zaměstnanců a dotovaný majetek je
využíván v provozovně umístěné v obci do 2 000 obyvatel.
Cestovní ruch a agroturistika
Dotací 40%–60% jsou podporovány projekty, jejichž cílem je nová výstavba
nebo modernizace stávajících turistických ubytovacích zařízení v obcích do 2 000
obyvatel a související infrastruktury pro cestovní ruch – sportovní zařízení, půjčovny sportovního vybavení, wellness, stravovací zázemí a další, stejně jako tvorba
a obnova pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských a dalších tematických
stezek.
Lesní hospodářství a zpracování dřeva
50% dotaci je možné získat na nákup lesnické techniky, strojů pro práci v lese
a technologií pro zpracování dřeva (pilařské a ostatní dřevozpracující provozy);
až 100% dotace je k dispozici na budování a rekonstrukce lesních cest a ostatních
objektů hospodářské infrastruktury v lesích, obnovu lesů po kalamitách a podporu
společenské funkce lesů. Zvláště jsou podporovány projekty na využití a zpracování
odpadní biomasy, nejen pro energetické účely.
Zahájení činnosti mladých zemědělců
Začínající zemědělští podnikatelé do 40 let věku na celém území ČR mohou
získat dotaci 1 mil. Kč na investice související se zahájením a rozvojem své podnikatelské činnosti.
UPOZORNĚNÍ
Vážené klientky,
z provozních důvodů se gynekologická ambulance v Dubicku ke dni 1. 7. 2012
uzavírá. Veškerá dokumentace bude převezena na pracoviště v Zábřeze, Školská 15
– poliklinika, budova B, 1. patro nad lékárnou Lemak.
Ordinační hodiny:
PO
MUDr. Chrastinová
ÚT
MUDr. Kopecký
ČT
MUDr. Kopecký
PÁ
MUDr. Heneman

(objednávkový systém)
8–14 hodin
8–12 hodin
8–14 hodin

Telefonický kontakt 583 411 236 nebo 603 333 460.
Od 1. 9. 2012 budou ordinační hodiny rozšířené o středu.
Moc rádi Vás uvítáme v naší nové ordinaci.
S pozdravem kolektiv zdravotníků gynekologické ambulance MUDr. Martina Polacha.

Poděkování ze ZŠ
Školní rok 2011–2012 je za námi, hodnotíme výsledky své práce a připravujeme nový školní rok. Takové činnosti probíhají v těchto dnech na všech školách.
Samozřejmostí už pro nás je, že se žáci školy pod vedením svých pedagogů zúčastňují většiny okrskových a okresních soutěží a olympiád. Končící školní rok přinesl
i letos (téměř už tradičně) naší škole vítězství a přední místa v mnoha předmětech
nejen v okresních kolech, ale i krajských (recitační soutěž, olympiády v dějepise,
zeměpise, matematice, recitace v ruském jazyce, výtvarná soutěž). Školu proslavilo
i vítězství „naší zpěvačky“ v krajském kole Moravského zvonečku, přední místa získali naši žáci i v celostátních literárních a výtvarných soutěžích. O tom, co se nám
podařilo, čím škola žije, pravidelně veřejnost informujeme ve vývěsní skříňce a na
nových webových stánkách školy www.zsdubicko.cz, kde si můžete prohlédnout
i naše fotografie.
Našim učitelům patří velké poděkování za přípravu na soutěže, za poctivou
a svědomitou práci při výuce a hlavně za aktivitu a ochotu realizovat projekty, které
škole přinášejí nemalé peníze.V tomto školním roce jsme ukončili pod vedením
p.uč. I. Křížkové realizaci projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a zároveň jsme se zapojili do projektu EU peníze školám,
který je vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
S končícím školním rokem bych chtěla poděkovat pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, mateřské školy a školní jídelny za odvedenou práci,
vzájemnou podporu a spolupráci a popřát nejen jim, ale i žákům pěkné prázdniny
plné odpočinku a pohody a načerpání nových sil do příštího školního roku.
Rovněž bych chtěla poděkovat všem firmám či podnikatelům, kteří nám věnovali
finanční či věcné dary, a v neposlední řadě Unii rodičů, která nás rovněž finančně
podporuje.
Mgr. Věra Braná, ředitelka školy

Poděkování a rozloučení
S koncem školního roku je spojeno také ukončení
aktivní činnosti dvou dlouholetých pracovnic našeho
zařízení.
Chtěla bych jim poděkovat za práci, kterou na svých
pracovištích vykonaly. Velmi si vážím jejich svědomité a poctivé práce, trpělivosti i přátelského vztahu
ke všem pracovníkům školy.

^
Dekujeme

Paní Eliška Šafářová pracovala jako učitelka v MŠ Dubicko od r. 1979.
Paní Vlasta Urbášková pracovala jako kuchařka školní jídelny naší školy od r. 1975.
Přeji jim, aby další léta prožívaly jen v dobrém zdraví a radostné pohodě.
Mgr. Věra Braná, ředitelka školy

Peníze z Evropské unie v Základní škole Dubicko
V tomto školním roce ukončila Základní škola Dubicko realizaci projektu
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl
spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
Projekt se nazýval Modernizace učebních opor, vzdělávacích metod a organizačních forem výuky s důrazem na využití ICT a jednalo se o komplexní inovaci
Školního vzdělávacího programu. Učitelé připravili sady vlastních pracovních listů
a zpracovali řadu digitalizovaných vzdělávacích materiálů ze všech vyučovacích
předmětů. Zrealizovalo se mnoho mezipředmětových projektů, žáci jezdili na řadu
exkurzí, mohli navštěvovat různé zájmové kroužky pro první i druhý stupeň, např.
informatiku, angličtinu, kulturně-historickou či dramatickou dílnu. Nabídka nepovinných předmětů byla rozšířena o e-learning pro anglický jazyk a jako volitelný
předmět si žáci mohli vybrat komunitní projekt, který se zabýval botanickým, zoologickým a hydrologickým výzkumem biocentra Hosena.
Projekt by nemohl být úspěšný bez nadšené práce učitelů, kteří velmi zodpovědně plnili leckdy nelehké úkoly, spojené nejen s přípravou učebních materiálů
pro své předměty, ale zejména s náročnou administrativou. Práce pedagogů se vždy
mohla opřít o zájem a vstřícnost ze strany vedení školy a ke zdárné realizaci projektu nemalou měrou přispěla také hospodářka školy. Můžeme říci, že zapojením
do projektu vzrostla celková prestiž naší dubické školy, protože pouze další čtyři
základní školy v Olomouckém kraji získaly grant OP VK současně s námi.
Naše škola se kromě toho zapojila v tomto školním roce i do projektu EU peníze
školám, který je vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
PhDr. Ivana Křížková

Včelaři ve školce
Při příležitosti dne dětí uspořádali ve čtvrtek 31. 5. 2012 František a Helena
Vlčkovi akci zaměřenou na zdobení perníčků s malou přednáškou o životě včel pro
děti v dubické mateřské školce. Předchozí akce ve škole a školce v Bohuslavicích
a ve škole v Hrabové měly velký úspěch. I tady v Dubicku byli pořadatelé mile překvapeni zájmem dětí a hlavně jejich zručností při zdobení. Zúčastnilo se 17 dětí.
Pořadatelé jsou zakladateli Dubické včely o.s., plánují další aktivity, včetně
otevření malého muzea včelařství a těší se na přízeň veřejnosti.

Dubická včela o.s.

Milí čtenáři,
velmi děkuji občanům za vyřazené knihy pro naši
knihovnu. Vyřazené knihy nám darovali až z Mohelnice
a Opavy. Mezi těmito knihami bylo hodně čítankové
četby, která studenty a žáky velmi potěšila.
Také mi nedá nezmínit se o naší občance, která se na
krátký čas přistěhovala zpět do naší obce. S dcerami
navštěvovala naší knihovnu, ale již zapomněla vrátit
15 knih a neučinila tak ani po upomínkách a prosbách rodičů dotyčné. Je to velmi
smutné, na jedné straně prosím občany o sponzorský dar a knihy, a na druhé straně
naše občanka takhle jde vzorem svým dcerám.
Těším se na naše čtenáře i o prázdninách, a to každý čtvrtek.
Přeji všem krásnou dovolenou a pohodové prázdniny…
Jana Hartová, knihovnice
Vážení spoluobčané.
Za dva roky, v roce 2014, uplyne 100 roků od vzniku 1. světové války.Je to jedna
z posledních příležitostí zmapovat životy obyvatel obce a dopady války na jednotlivé rodiny a jejich osudy. Záměrem vedení obce je vydat publikaci, která by zahrnula
obě světové války minulého století a vytvořit tak historicky co nejvěrnější plastický
život vesnice v období těchto válek.
Historicky věrný obraz pomůžete vytvořit Vy, kteří máte
doma po svých předcích jakékoliv písemnosti, dopisy a přání
z fronty, fotografie, dopisy ze zajetí a drobné upomínkové
předměty.
Obdobně bych žádal všechny, kteří mají doma rozsudky
vězněných odbojářů z boje proti německým okupantům,
vzpomínky nebo paměti, aby je pro tyto účely poskytli.
Touto cestou děkuji manželům Antonínu a Julii Horákovým
a panu Ing. Janu Kopovi, kteří poskytli cenné dokumenty
k osvětlení několika lidských osudů v době 1. světové
války.
Koruna Josef, kronikář obce

!!

Vážení občané, ve zpravodaji 2012/1 ze dne 6. 4. 2012 byl uveřejněn dezinformující článek ohledně PINu k platební kartě zadaného pozpátku. Tato zpráva kolující Internetem od února 2007 je tzv. HOAX - poplašná zpráva, která se
nezakládá na pravdě. viz. odkaz http://hoax.cz/hoax/v-nouzi-zadej-pin-opacne,
omlouváme se za nedopatření.

Server HOAX.CZ, proti takovýmto zprávám bojuje již 12 let a měl by jej znát
každý občan, jenž se chystá přeposílat na všechny strany další "zaručenou" zprávu.
Na tuto skutečnost nás upozornil náš občan pan Pavel Frýda, za což mu děkujeme.

SDH DUBICKO
pořádá 4. ročník

MEMORIÁL BŘETISLAVA SLÁDKA,

který se uskuteční 28. 7. 2012 ve 14 hodin na HOSENĚ.
PROGRAM:
Hasičská soutěž o putovní poháry muži, ženy, veteráni.
O přestávce ukázka mladých hasičů.
Vstupné dobrovolné. Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

! HASIČI INFORMUJÍ !
PRÁZDNINOVÁ NEBEZPEČÍ

Blížící se období prázdnin, odjezdy na dovolenou, ale také grilování,
rozdělávání ohňů v přírodě či nebezpečí spojené s letními bouřkami mohou
nepříjemně zkomplikovat dny volna. Abychom se mohli v klidu těšit z letní
pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku,

■
■
■
■
■
■
■
■
■

DODRŽUJTE TATO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
vysvětlete dětem, aby si nehrály se zápalkami nebo jiným otevřeným
ohněm, případně aby nekouřily
při odjezdu na dovolenou zkontrolujte, zda máte vypnuty všechny
spotřebiče
nepřeceňujte své síly a nepouštějte se na nebezpečná místa
(průzkum opuštěných štol, skal, lezení na komíny apod.)
při koupání neskákejte do vody, o které nevíte, jak je hluboká nebo
zda se pod hladinou neukrývají kameny nebo jiné předměty
pokud rozděláváte oheň v přírodě, důkladně vyberte místo ohniště
a rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru
při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky
pokud se chystáte do lesa, nikdy v něm nekuřte ani nerozdělávejte oheň
při bouřce nezůstávejte na kopcích a holých pláních, ukryjte se,
ale ne pod osamocený strom
pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole,
volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112
Více informací najdete na:
www.hzsol.cz/krajske-reditelstvi/hasicuv-rok/
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sokol – fenomén prověřený staletími
150. výročí založení Sokola (1862) a 130. výročí prvního sokolského sletu (1882)
oslavili dubičtí sokolové pohybem – uspořádáním sletu Severomoravské župy dne
10. 6. 2012. V programu zacvičilo 368 sokolů z Dubicka (133), Dlouhomilova
(62), Chromče (42), Jeseníku (9), Mohelnice (18), Moravičan (70), Šumperka (18),
Zábřeha (7) a Zlína (9). Cvičenci předvedli osm z celkového počtu dvanácti hromadných skladeb připravených pro pražský 15. Všesokolský slet.
Na cvičební ploše se po slavnostním nástupu a vztyčení české vlajky vystřídaly
všechny věkové kategorie cvičenců od 3 do 90 let. Všichni cvičenci statečně odolali
nepřízni počasí a předvedli krásnou choreografii sletových skladeb, které se během
roku naučili pod vedením svých cvičitelů. Těm poděkovali místostarosta ČOS Jiří
Juřena, starosta Severomoravské župy Jiří Sobotík a starosta Dubicka Josef Sobotík. V Dubicku nacvičili sletové skladby tito cvičitelé: Ladislav Braný, Olga Kopová,
Vladimíra Purová, Dagmar Kutalová, Vlasta Maňúchová, Ludmila Jakešová a Marcela Bartošíková.
O velké oblibě a podpoře Sokola v Dubicku svědčí také účast úctyhodných šesti
set diváků, kteří vybaveni deštníky zhlédli celý program a velkým potleskem vždy
odměnili všechny cvičící.
Za vydařenou sokolskou oslavu patří poděkování všem organizátorům z řad
členů dubického Sokola a také těm, kteří věnovali sponzorské dary – obec Dubicko
a Dubická zemědělská, a.s. Fotky z dubického sletu jsou k nahlédnutí na:
www.dubicko.cz.
O výjimečnosti dubického Sokola svědčí i velký zájem médií. Velký prostor
dostalo Dubicko ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc (záznam si můžete
poslechnout na http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2651226). Dubický sokolský slet
natáčela Mohelnická televize a záznam všech vystoupení bude možné zakoupit na
DVD. O dění v dubickém Sokole se zajímala také Česká televize, která odvysílala
reportáž o Severomoravské župě v rámci cyklu Sokol, síla tradice na programu ČT4
(http://www.ceskatelevize.cz/porady/10406331335-sokol-sila-tradice/).
Dubický slet patřil k řadě oblastních vystoupení, která se konala po celé republice a která vyvrcholí 15. Všesokolským sletem v Praze 5. – 6. července 2012. Vzdělavatelka T. J. Sokol Dubicko Vlasta Maňúchová organizuje zájezd příznivců Sokola
na sletové vystoupení 6. 7. 2012.V pražské Synot tip aréně bude Dubicko reprezentovat rekordní počet 119 Dubičáků (+ 10 doprovázejících) a my jim všem přejeme
dobrou náladu a příjemné, nezapomenutelné zážitky ze cvičení.
Patnáctému všesokolskému sletu NAZDAR!
Martina Kutalová

Vážení přátelé nejpopulárnějšího celosvětového sportu – fotbalu,
skončila nám sezóna 2011/2012 a to je důvod, abychom ji krátce
zhodnotili a přednesli, co bude nového v sezóně následující.
Minulého ročníku se zúčastnily dva týmy reprezentující Vaši obec.
V kategorii mladší přípravky to byla již druhá sezóna od momentu
obnovení této kategorie. Po změnách v hráčském kádru ovlivněných převážně věkem se budoval nový tým, který se se záludnostmi tohoto sportu teprve seznamuje.
Přesto se celkově umístil na 6. místě z deseti zúčastněných týmů soutěže.
V mužské kategorii, která hraje okresní soutěž, se po podzimu, který nebyl výsledkově dle našich představ, podařilo, díky kvalitní přípravě a poctivému přístupu
hráčů k zápasům, dosáhnout poměrně vyrovnaných a kvalitních výsledků. Počátek
toho byl na zimním turnaji, který se konal v Mohelnici. Přičemž z 5 zápasů jsme
vyhráli 4 a ve finále, kam jsme díky tomuto postoupili, jsme porazili jednoznačně
Zvoli 6:0. Do jarní sezóny jsme vstupovali s nutností udržet soutěž a něco provést
s nelichotivým 13. místem. To se nám podařilo a v tabulce jara jsme skončili na prvním místě, což nám celkově vyneslo 7. místo s pouhou 6 bodovou ztrátou na místo 3.
Snad i díky předváděným výkonům a dosahovaným výsledkům jsme také
zaznamenali větší podporu ze strany Vás diváků a touto cestou bychom Vám chtěli
poděkovat za přízeň, kterou nám tímto projevujete.
Tímto bych si Vás dovolil pozvat na letní turnaj ve fotbale, který se bude konat dne
21. 7. 2012 jako Memoriál Miroslava Plháka. Tento ročník bude poprvé spojený
s turnajem mladší a starší přípravky, který bude začínat téhož dne od 9:00. Pro děti
bude připraven skákací hrad a trampolína.
Odpoledne začne hlavní část memoriálu, kde se mimo našeho týmu ukážou také
2 celky hrající I.A třídu. A to MOHELNICE B, LEŠTINA a posledním zúčastněným
týmem hrající I.B třídu je LESNICE. Rezervujte si tedy toto datum v kalendáři
a přijďte podpořit naše chlapce v boji s takto kvalitními soupeři a užít si hlavně
kvalitní fotbalové představení a možnost, která se vám nenaskytne každý den, vidět
tolik kvalitních mužstev v jeden den hrajících na jednom turnaji. Tombola, bohaté
občerstvení, plná udírna dobrot a makrely jsou samozřejmostí. Mimo to je zde
k dispozici také příjemná HOSPŮDKA NA HŘIŠTI, disponující jak vnitřním,
tak venkovním posezením. Pro děti i v době hlavního turnaje bude k dispozici
skákací hrad a trampolína. Tak využijte možnosti vzít celou rodinu a strávit příjemný
den v areálu fotbalového klubu FC Dubicko.
A nyní k tomu co je nového. Díky kvalitní práci realizačního týmu, jsme pro nadcházející sezónu 2012/2013 přihlásili do soutěže týmy mladší a starší přípravky.
A toto jsou oni:
Hampl Václav, Krejčí Jakub, Krejčí Michal, Krejčí Richard, Müller Jaroslav, Langer
Milan, Linhart Maxmilián, Skála Michal, Skálová Veronika, Škrabal Šimon, Kroutil
Zbyněk, Hojgr Milan, Tomášek Jaromír, Skácel Marek, Smrčka Petr, Hampl Vojtěch,
Prokop Filip,Václavík Jakub, Lamr Jakub, Žižka Tadeáš, Kutlák Martin, Pavlík Ladislav, Svačina Martin, Ráliš Lukáš, Vašíček Dan, Dvořák Tomáš, Žižka Matěj.

Do nového ročníku jsme také přihlásili tým dorostenců, který bude bojovat o co
nejlepší výsledky v okresním přeboru dorostu.
Zde jsou jejich jména:
Šebesta Daniel, Krejčí Jan, Pečenka Milan, Tylšar Dominik, Hošek Tomáš, Berg
Pavel, Skácel Erik, Havelka Petr, Dvořák Daniel, Urbášek Jakub, Koubek Marek,
Hlaváč Michal, Hroch Tomáš, Linhart Ondřej, Šín Filip, Bartošík Karel, Bartošík
Petr, Unzeitig Petr.
Toto je jmenovitý soupis mládeže, která bude reprezentovat tuto obec. Každý
kdo přijde, má u nás dveře otevřené a nikomu neříkáme ne. Každé dítě, které má
zájem o sport, rádi uvidíme a zařadíme do patřičné kategorie.
Náš realizační tým starající se o mládež:
Miroslav Svačina, David Prokop, Erik Skácel, Ladislav Uhrin, Martin Linhart, Alois
Fiala, Pavel Müller, Kamil Prucek, Roman Krejčí a vedoucí mládeže Miroslav Škrabal.
Věřím, že Vás tyto informace zaujaly a dál bych Vás rád v příštím čísle blíže
seznámil se složením, záměry a přípravou našeho hlavního týmu a jeho cílů do
nového ročníku. Děkuji za Váš zájem a čas. A těšíme se na Vás třeba již na výše
zmiňovaném Memoriálu Miroslava Plháka.
Za fotbalový klub FC DUBICKO

Sekretář klubu
Milan Langer

Hosena ožila závody
Na malé vodní nádrži „Hosena“ se jako každoročně uskutečnily závody dospělých
i dětských rybářů. V sobotu 26. 5. 2012 chytali dospělí. Medaile a diplomy za první
tři místa si rozdělili Jakub Facek, Luboš Poulíček z Bohuslavic a Martin Pur. Putovní pohár tak obhájil z loňska Jakub Facek.
Děti ukázaly své umění v neděli 3. 6. 2012. V množství ulovených ryb byly mnohem
úspěšnější než dospělí. Medailová místa obsadili Jan Haberland, Jan Vlček a Radek
Linhart. Všichni účastníci byli odměněni pamětními listy a hodnotnými cenami.
Oba soutěžní dny proběhly v klidu, účast byla uspokojivá a hlavně… počasí nám
přálo. Těšíme se na příště

Petrův zdar, SRO Dubicko
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Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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kam s nefunkční zářivkou?
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný
odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po letech
svítit zářivka a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak
naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé
zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do
tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně?
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé
množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších
koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě
při nákupu té nové.
Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou je její odevzdání na
sběrných místech Na Pekle a u ČOV Dubicko a ve sběrném dvoře ulice Družstevní
(u fotbalového hřiště). Obsluha sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme a uloží
ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu
sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem. EKOLAMP tak přispívá k ochraně životního prostředí v naší obci
a na nás všech je, abychom se k němu alespoň malým dílem připojili.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na:
www.ekolamp.cz
placená inzerce

IZOlACE STAVEB – STŘECHY GRANAP
Izolace z měkčeného PVC pro střechy spádové i rovné.
Izolace teras, základových desek, jímek a jezírek.
100% svařované bezúdržbové spoje odolávající mrazu,
radonu a tlakové vodě.
Pavel Jančík, mob: 731 822 114, 788 03 Nový Malín, IČ 65126149

SPOlEčENSkÁ kRONIkA
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Mirek Strachota
Dubicko, Křepelka 186
Erika Divišová
Dubicko, Velká Strana 29
Jana Uhrinová
Dubicko, Velká Strana 21
Manželství uzavřeli:
František Heřman a Miroslava Groharová
Jiří Žák a Jitka Odstrčilová
Z našich řad odešli:
Alois Ston
Dubicko, 7. května 207
Miloslava Veselá
Dubicko, Rybník 135
František Serba
Dubicko, Rybník 137
Jiřina Hamplová
Dubicko, Na Výsluní 261
Ludmila Müllerová Dubicko, Malá Strana 47
V měsících duben-červen 2012 oslavili svá životní výročí
70 roků a více tito občané:
Kukulová Anna
Dubicko 238
Kristen Josef
Blahutová Květoslava Dubicko 123
Haberlandová Božena
Trendlová Anna
Dubicko 108
Utěšená Věra
Hílková Pavla
Dubicko 234
Smutná Irena
Urbášková Zdenka
Dubicko 39
Hofrová Oldřiška
Vernerová Vlasta
Dubicko 195
Petrášová Věra
Sládková Libuše
Dubicko 113
Plháková Eliška
Hamplová Zdenka
Dubicko 85
Marko Pavel
Horáková Julie
Dubicko 105
Unzeitigová Libuše
Dubicko 210
Horák Antonín
Dubicko 105
Balcárek Jiří
Dubicko 224
Neoralová Radomila Dubicko 107
Fuchsová Božena
Dubicko181
Lanková Marie
Dubicko 13
Pulkrtová Růžena
Dubicko 121

Dubicko 191
Dubicko 188
Dubicko 169
Dubicko 103
Dubicko 293
Dubicko 157
Dubicko 237
Dubicko 127

Do dalších let přejeme všem jubilantům hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Rada obce si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které by nebyly v souladu s obecnými etickými pravidly a dále posunutí zveřejnění
příspěvků do některých příštích čísel Zpravodaje, pokud bude naplněna kapacita nebo pokud bude obsah příspěvku vyžadovat zpracování odborného stanoviska a také právo rozhodnout o zveřejnění či nezveřejnění došlých příspěvků. V případě nezveřejnění
nemá rada obce za povinnost autora příspěvku o této skutečnosti písemně vyrozumět.
Dubický zpravodaj ročník 2012/II
evidenční číslo: MK ČR E 10319
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