Dubický
zpravodaj
Čtvrtletník Obce Dubicko
ročník 2017/III 2. října 2017

Vážení spoluobčané,
je před námi barvami prozářený podzimní čas, kdy na zahrádkách budeme sklízet
výsledky naší celoroční práce. Přeji Vám, aby radost z úrody byla velká a abychom prožili
tento čas v klidu a pohodě
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:
 Předfinancování, spolufinancování a administrace projektu „Zábřežsko kompostuje“,
v rámci kterého naše obec pořídí pro své občany 300 kompostérů o objemu 1000 l.
 Cyklostezka Dubicko-Bohuslavice“ – vítěz Eurovia – 5,334.474 Kč, předpokládaný termín
ukončení konec října 2017.
 „Dubicko - Studie proveditelnosti opravy potoka“ - jednání za účasti generálního ředitele
Povodí Moravy.
 Příprava studie stavebního obvodu „Nad Františkem“ vč. přeložky vedení VN zasahující do
stavebního obvodu.
 Rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi II a zhotovení povrchu komunikací v této lokalitě,
které by mělo proběhnout do konce letošního roku.
 Uzavření smlouvy s Olomouckým krajem na příspěvek na kamerový systém v obci.
 Jednání se zástupcem České pošty, s.p. na převedení stávající pobočky České pošty do režimu Pošta Partner. Ze stávajícího počtu 3200 pošt má pošta záměr ponechat pouze 350 provozovaných českou poštou. Ostatní pošty budou převedeny zájemcům do výše uvedeného
režimu.
 Realizace výměny oken a opravy fasády Zdravotního střediska firmou AKTOS OKNA
A DVEŘE s.r.o. za cenu 1.123.783 Kč.

 S odchodem pana Josefa Koruny ztratila obec nejen dobrého občana ale také výborného
kronikáře – hledáme náhradu.
 Návrh realizace projektové dokumentace akce „Úpravy dopravní infrastruktury směřující
ke zvýšení dopravní bezpečnosti v Dubicku“ – jedná se o část obce od vjezdu z Bohuslavic
po restauraci Na Nové.
 Vrácení poměrné části dotace poskytnuté MMR ČR za nezkolaudování 6 bytových jednotek stavebního obvodu „Na Tvrzi“ ve výši 300.000 Kč v daném termínu.
 Poskytnutí finanční částky 10.000 Kč p. Martinu Vaňourkovi na spolufinancování zhotovení publikace o armádním generálu Bohumilu Bočkovi.
 Snížení spotřeby el. energie ČOV o téměř polovinu díky provedení výměny aeračního systému.
 Řešení úpravy schodiště ke hřbitovu.
 Příprava projektu „Nový vodojem Dubicko 400 m3“, který bude vybudován vedle stávající
úpravny vody.
 Zahájení přípravy vybudování cyklostezky Dubicko – Hrabová
 Příprava stolního kalendáře jako v minulém roce ve spolupráci s obcemi Bohuslavice
a Hrabová.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Počasí letošních hodů k nám nebylo příznivé. O to více bych chtěl poděkovat
tvůrcům hodové výstavy, kteří výstavu zorganizovali na vysoké úrovni. Velice si
této aktivity cením a pevně věřím, že se můžeme těšit na podobnou výstavu i v příštím roce.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

informace z knihovny

Přeji všem školáčkům krásný školní rok
a moc se těším na hojnou účast v naší knihovně vždy

v úterý a ve čtvrtek od 15°° do 18 °°.

Dále upozorňuji všechny občany, že máme
v knihovně k nahlédnutí „Fotoknihy“ z akcí
pořádaných v Dubicku.
Jana Hartová
knihovnice



 
 



 





 
 
 




T e r m í n y a m í s ta k o n á n í s e m i n á ř ů
Město

Místo konání

Termín konání

Mohelnice

Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o.,
Malý sál - Kino, Lazebnická 974/2, 789 85 Mohelnice

10. 10. 2017

Šumperk

Městský úřad Šumperk, velká zasedací místnost,
Jesenická 31, 787 01 Šumperk

16. 10. 2017
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PRADUB z.s.

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI
Prázdniny jsme zahájili naším školním táborem, který byl naprosto super. Uskutečnil se
od 15. do 22. července. Hráli jsme spoustu pěkných her i soutěží. Každý den jsme vlastně
hráli dvě – tři bodované hry, soutěže. Líbilo se mi, jak všichni pracovali společně a zapojili
se i ti nejmenší z nás.
V úterý nás navštívil pan Roman Žilka s instruktorkou Aničkou z branného oddílu a my
si vyzkoušeli jaké to je střílet z luku a třeba slaňovat ze stromu. Také jsme si vyzkoušeli
starodávnou zbraň tzv. „flusačku“.
Jeden den k nám také přišel horní tábor jako každý rok si zahrát vybíjenou v týmech.
Bylo to těžké, ale nakonec jsme vyhráli.
V pátek proběhla tradiční olympiáda. Plnili jsme různé úkoly a dostávali za to „penízky“,
které jsme potom utratili v obchůdku za různé sladkosti. Dva poslední večery probíhaly
diskotéky, bylo to boží.
A abychom měli pořád plno energie, tak nám paní kuchařky připravovaly samá dobrá
jídla doplněná ovocem (snídaně, 2x denně teplé jídlo, a 2x denně svačina) a samozřejmě
dostatkem tekutin.
Tábor by se samozřejmě neuskutečnil bez naší paní učitelky Hajtmarové, která vše
zařídila, a také bez suprových vedoucích Elišky, Simči, Davida, Petra, Lucky a Míši.
Děkujeme za skvělý tábor.
Naše paní učitelka nás vzala na týdenní tábor, který se konal v Janoušově. Téma tohoto
tábora byl „pravěk“. Celkem nás přijelo 29 dětí. Byli jsme všichni rozděleni do tří družstev:
Croodstoni, Paznechti a Kameni.
Ubytováni jsme byli v penzionu Horizont, u kterého jsou dvě hřiště a spousta prolézaček.
Jedno hřiště je na tenis a druhé na volejbal. Na tenisovém hřišti probíhaly takové ty
táborové hry a na volejbalové jsme hráli jak jinak než volejbal (ve volném čase). Mezi hřišti
je plácek, na kterém jsme jeden večer opékali. Chodili jsme i na procházky (menší výšlapy).
Počasí bylo úžasné. Pršelo nám asi jenom jednou nebo pršelo v noci, což nám nevadilo.
Ubytování bylo super. Na každém pokoji se nacházela sprcha a záchod, takže žádné
fronty na umytí . Paní kuchařky vařily výborně.
Jeden den nás navštívil vedlejší tábor a hráli jsme mezi sebou vybíjenou. Také jsme se
pořádně vyřádili na dvou diskotékách. A jako na každém táboře nesměla chybět stezka
odvahy.
Paní učitelka Hajtmarová si od nás zaslouží velké díky, že pro nás zorganizovala
a připravila tak úžasný a nezapomenutelný tábor.
žáci 9. třídy

ZŠ a MŠ Dubicko + PRADUB z.s.
Vás srdečně zvou na již tradiční Vánoční dílny
Kdy?
Kde?

v pátek 1. 12. 2017
ZŠ a MŠ Dubicko

od 14.00 do 18.00 hod.





Sokol Dubicko
1. října 2017 začíná v Sokole Dubicko cvičební rok. Rozpis cvičení bude

vyvěšen na nástěnce Sokola Dubicko a na internetových stránkách obce

Dubicko. Pokračovat budou tréninky stolního tenisu, florbalu, volejbalu
a zdravotní cvičení.

 V červenci 2018 se v Praze uskuteční XVI. všesokolský slet. V Sokole Dubicko se bude
nacvičovat šest sletových skladeb:



Rodiče a děti
Žákyně 1. – 4. třídy
Žáci a žákyně 5. – 7. třídy



Méďové
V
peřině
Cirkus


 
pátek 16:30 – 17:30
středa 15:30 – 17:00
pondělí 16:30 – 18:00



cvičitel: Martina Kutalová
Kateřina Linhartová
Zuzana Braná



Kamila Maderová
Jana Linhartová









Ženy
Dorostenci a muži
 Dorostenky a ženy
Siluety
Ženobraní
Borci



středa 19:00 – 20:30
pondělí 18:00 – 20:00
pátek 19:00 – 20:00



pátek 17:30 – 19:00
Olga Kopová
Ladislav Braný



L. Jakešová, M. Bartošíková
Vlasta Maňúchová



ZVEME DO CVIČENÍ VŠECHNY, KDO MAJÍ RÁDI POHYB – PŘIJĎTE SI ZACVIČIT :-)
 

Pro zdárné zvládnutí skladeb je nezbytná pravidelná docházka do cvičení

a podpora rodičů. Pro cvičence do 18 let připravuje výbor Sokola žádosti

o granty, které sníží finanční nároky na cvičební nářadí, dresy a pobyt

v Praze.
 Krajský sokolský přebor v atletickém čtyřboji 16. 9. 2017 – Přerov
Disciplíny: skok
do dálky, hod, vytrvalostní běh (600m nebo 800m), běh – 60m
Naši mladí atleti
se zúčastnili přeboru Severomoravské župy na jaře v Mohelnici a nejlepší
z nich postoupili
na přebor Olomouckého kraje do Přerova. Svojí účastí zdárně reprezentovali
Severomoravskou
župu a Sokol Dubicko. Nejlépe se umístila Eliška Salajková na 2. místě
a Veronika Majtnerová na místě 3. Zbyněk Kroutil obsadil 4. místo a Petr Smrčka místo 5.
Monika Kopová a Lucie Kutalová se shodně umístily na 6. místě. Dalšími reprezentanty byli
Kristýna Salajková, Eliška Linhartová, Tereza Maderová, Barbora Macháčková, Karolína
Macháčková, Kateřina Linhartová, Sabina Grygarová a Jindřich Lang. Chtěl bych poděkovat
za reprezentaci Dubicka a těším se na jejich účast v dalších přeborech.
Jiří Sobotík
starosta Sokola Dubicko

Kruh přátel hudby Dubicko
Vás srdečně zve
na

KONCERT
studentů a profesorů
konzervatoře P. J. Vejvanovského

ve středu 11. října 2017 v 18 hod.
v sále Mateřské školy v Dubicku

Vstupné dobrovolné

Obec Dubicko
Vás zve
na krátké připomenutí

Dne vzniku samostatného
československého státu,
které proběhne

v neděli 29. října 2017 ve 13.30 hod.
u pomníku padlých v 1. světové válce
(po ukončení bude pokračovat
koncert spojených dechovek
na hřbitově)

Obec Dubicko ve spolupráci s okolními obcemi
poádá



















oberstvení zajištno

vstupné dobrovolné



V základní škole se uskutení vánoní výstava

produkty Levandulového statku Bezdkov; runí výrobky…

Malý vánoní jarmark:

Pipraveny budou teplé nápoje a možnost zakoupení drobného oberstvení

V programu vystoupí pvecký sbor Dubínek
a probhne losování v rámci projektu „PATRIOTI 2017“

v nedli 3. prosince 2017 v 17 hodin
v Dubicku u školy






Vás srden zvou na

ZŠ a MŠ Dubicko, PRADUB z.s. a Obec Dubicko

Společenská kronika
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Nikol Haberlandová		
Dubicko, Zábřežská 319
Matěj Barfus		
Dubicko, Velká Strana 37

	Manželství uzavřeli tito občané naší obce:
Jindřich Švub
Jan Kupka
Jan Svačina
Petr Klos
Michal Havelka
David Pur

Annamária Kvasničková
Lenka Picková
Ludmila Linhartová
Pavla Urbášková
Simona Hofírková
Lenka Musálková

Z našich řad odešli:
Josef Koruna		

Dubicko, Křepelka 160

Jan Kupka		

Dubicko, Velká Strana 56

Kateřina Urbášková

Dubicko, Na Výsluní 260

JUBILANTI
v měsíci červenci – září 2017

oslavili svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Blahut Arnold

Dubicko 123

Urbášková Anna

Dubicko 45

Urbášek Jaroslav

Dubicko 39

Skoumalová Miroslava Dubicko 222

Zbíralová Irena

Dubicko 184

Kristenová Miroslava

Dubicko 109

Vepřková Jarmila

Dubicko 131

Vašíčková Marie

Dubicko 225

Voráč Petr

Dubicko 227

Gregora Jiří

Dubicko 226

Klaus Jan

Dubicko 275

Sládková Anna

Dubicko 200

Weinlichová Vlasta

Dubicko 203

Hufová Emilie

Dubicko 214

Plhák Antonín

Dubicko 237

Šafář Miroslav

Dubicko 140

Diviš Josef

Dubicko 168

Šlampa Milan

Dubicko 205

Kukula Walther

Dubicko 238

Mlýnková Věra

Dubicko 22

Křížek Josef

Dubicko 204

Vzhledem ke změně zákona o evidenci obyvatel již OÚ nedostává informace o uzavření manželství občanů naší obce, proto prosíme novomanžele, aby informovali matriku OÚ.
Rada obce si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které 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 2017/III
Evidenční číslo: MKI ČR E 10319
Vydává Obec Dubicko, Velká Strana 56, IČ: 00302538

Za obsah a jazykovou úpravu příspěvků odpovídají autoři.

