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Vážení spoluobčané,

v rukou máte poslední vydání dubického zpravodaje v tomto volebním období. Rád bych
touto cestou poděkoval zastupitelům obce, ale také všem těm, kteří přispěli svou pomocí,
účastí či jinak ke zdárnému průběhu tohoto volebního období.
Ve zpravodaji naleznete volební programy všech stran, které se budou ucházet o naši
podporu a projevili zájem svůj program ve zpravodaji zveřejnit. Přeji nám všem, abychom
si zvolili dobré zástupce naší obce na další období.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE:

 Stále hledáme kronikáře obce Dubicko.
 Rozšíření zakázky „Oprava komunikace Benedova ulice a U Hájovny“ ve výši 645.840 Kč
bez DPH s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Olomouc.
 Výběr nejvýhodnější cenové nabídky na realizaci akce „Výměna termostatických ventilů
a termostatických hlavic v budově ZŠ Dubicko“, kterou podal Jan Žanda, Dubicko, v ceně
130.400 Kč bez DPH a podpis příslušné smlouvy o dílo.
 Znění „Návštěvního řádu biocentra Hosena s malou vodní nádrží“ a umístění v prostorách biocentra Hosena.
 Výběr nejvýhodnější cenové nabídky na zpracování územně plánovací dokumentace
„Územní plán Dubicko – změna č. 1“, kterou podalo Studio Region, s.r.o., Brno, v ceně
75.000 Kč bez DPH.
 Na základě pověření Zastupitelstva obce Dubicko, doporučení komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko, v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko,
přiznání dotace na celoroční činnost (typu „A“) na rok 2018 následovně:
a. SPOLEK RYBÁŘŮ OBCE DUBICKO z.s. ve výši 12.000 Kč
b. AVZO Dubicko p.s. ve výši 15.000 Kč
c. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dubicko ve výši 15.000 Kč
d. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dubicko ve výši 20.000 Kč
e. FC Dubicko z.s. ve výši 30.000 Kč
f. Tělocvičná jednota Sokol Dubicko ve výši 76.000 Kč
 Projednání možného financování navržených opatření při opravě dubického potoka ze
SFŽP, případně z jiného dotačního zdroje MŽP. Jednání se uskutečnilo dne 13. 6. 2018 za
účasti zástupců Povodí Moravy, s.p., AOPK ČR a Obce Dubicko.

 Podání žádosti na MV GŘ HZS ČR „Výzva o účelovou investiční dotaci v rámci programu Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ na akci „Požární zbrojnice
Dubicko – rekonstrukce“ při celkových nákladech 2,985.265 Kč s podílem obce Dubicko
ve výši 1,492.633 Kč
 Uzavření Smlouvy o dodání radaru DR400D č. 115/2018, s firmou BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., v ceně 72.842 Kč vč. DPH.
 Příprava cyklostezky Dubicko-Hrabová
 Poskytnutí věcného daru žákyním ZŠ a MŠ Dubicko Tereze Frýdové a Evě Kutalové za
vzornou reprezentaci školy a obce Dubicko, každé ve výši 1.500 Kč.
 Uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi III“, s Ing. Jarmilou Najmanovou, Zvole, jako zhotovitelem,
v celkové ceně 236.000 Kč.
 Řešení pravidelného úklidu prostor sběrného místa odpadů na ulici Na Pekle, kdy uložený odpad mimo kontejnery se bude svážet minimálně 2x týdně a komunální odpad
vyvážet na skládku pravidelně každé pondělí.
 Příprava oslavy vzniku republiky, která proběhne na hody; pozvánka je zveřejněna
v tomto vydání zpravodaje.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek dne 5. října 2018 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který druhý den voleb, dosáhl věku nejméně
18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství. Totožnost a státní občanství prokáže občan České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též občanský
průkaz s odstřiženým rohem a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí
na občanském průkazu) a občané z jiného členského státu platným občanským průkazem
nebo průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného k úpravě
hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů :
1. Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.

Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas
neplatný.
2. Označí v rámečcích před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být
zvoleno. Pro obec Dubicko je stanoven počet 15 členů zastupitelstva.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by
takový hlas neplatný.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze
označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Příklad: Má být voleno 15 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 15 kandidáty
a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran. Tímto je dáno
označené volební straně 10 hlasů, a to pro kandidáty na prvních deseti místech.
Způsob hlasování
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky a po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do
volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a ani žádný
kandidát, dále jsou neplatné ty, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do
úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků
do téhož zastupitelstva.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Informace převzata ze zdroje Ministerstva vnitra České republiky.
Oldřich Bartoš
tajemník
V obci Dubicko se volí 15 členů zastupitelstva obce. Pro tyto volby byly zaregistrovány
následující volební strany (s vylosovanými čísly) :
1.
2.
3.
4.
5.

Komunistická strana Čech a Moravy.
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová.
Moravané.
Sdružení nezávislých kandidátů – Nezávislí pro Dubicko.
SNK – KLID.

Volební programy jednotlivých volebních uskupení, které nám byly doručeny do uzávěrky
tohoto vydání zpravodaje, jsou zveřejněny bez jakýchkoliv úprav.

VOLEBNÍ PROGRAM ZO KSČM DUBICKO PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022
ZO KSČM v Dubicku si je vědoma odpovědnosti na příštím vývoji ekonomického a společenského
života v obci. Toto měla i na mysli při výběru kandidátů a složení kandidátky pro nadcházející
období. Kandidáti KSČM, kteří dostanou vaši důvěru, budou přistupovat k výkonu svých funkcí
odpovědně a budou prosazovat zájmy lidí, důstojně reprezentovat obec a její občany. Tento náš
přístup vyjadřuje i naše heslo: „Jiní o lidech, my s lidmi“.
Ve volbách chceme oslovit především tyto občany, kteří:
- žijí z vlastní poctivé práce
- požadují spravedlivou odměnu za práci
- usilují o dobré vztahy mezi lidmi a jejich bezpečí
- důchodce a občany se slabším sociálním zázemím
V nadcházejícím období se chceme zaměřit:
I. Výstavba a občanská vybavenost:
- urychlit vytyčení a přípravu stavebních obvodů
- podpořit vybudování obřadní síně
- mezi naléhavé případy zařadit rekonstrukci potoka
- dokončit rekonstrukci místních komunikací a úpravu jejich okolí
- podpořit vybudování dalšího parkoviště po demolici domu pana Braného
- dokončit projekt a rekonstrukci požární zbrojnice
- zaměříme se na dokončení započatých prací dle zpracovaných projektů
II. Sociální jistoty:
- rozšířit síť pečovatelské služby pro osamělé, nemocné a nepohyblivé občany
- podporovat dobrovolné a charitativní organizace a hnutí v oblasti sociální péče
- rozvíjet spolupráci s orgány a organizacemi ČK, Svazu důchodců a podobně
- podporovat různé formy podnikání v obci se zřetelem na vytváření nových pracovních příležitostí
III. Životní prostředí:
Po dokončení oprav komunikací opravit a ozelenit jejich okolí, promyslet efektivnější sběr, třídění
a ukládání odpadového materiálu, podporovat činnost zájmových organizací, které prospívají přírodě – zahrádkáři, myslivci, chovatelé, včelaři, rybáři atd.
IV. Zdraví, kultura, vzdělání a sport:
Péče o zdraví, kulturu a sport musí být postavena do popředí zájmu obce a občanů. Cílem je zachování národní kultury jako protiváhy importované komerční kultury, která je ve své většině nositelkou násilí, brutality a dalších negativních jevů, jejichž následkem je zvyšování kriminality. Za
tím účelem budeme podporovat činnost obecní knihovny a všech tělovýchovných, kulturních a
společenských aktivit, které povedou k tělesné zdatnosti, kulturnímu vyžití a využívání volného
času mládeže a všech občanů.
Cíl našeho volebního programu je:
- usilovat o lepší, bezpečnější a kulturnější domov pro každého občana
- prosazovat sociálně spravedlivou, demokratickou společnost, která má svůj výraz v samosprávě
jako rovnocenném partnerovi státní správy
- vybudovat samosprávu, která hájí zájmy občanů
- dosáhnout toho, aby občané měli zájem a možnost uplatnit vlastní názor při projednávání důležitých záměrů pro budoucnost své obce
- podporovat podnikatelské aktivity prospěšné občanům a obci
Závěr:
V obcích a malých městech se dobře známe navzájem a právě proto by vedení obcí, které vzejde
z komunálních voleb, mělo být složeno z čestných, poctivých a pracovitých lidí. Každý z nás si přeje
zlepšení současného života. Právě u říjnových voleb máme možnost svou účastí toho dosáhnout.
V končícím volebním období bylo pro zkvalitnění života občanů hodně vykonáno (započato) a za
to patří všem, kteří se o to zasloužili, poděkování. Těm, kteří budou zvoleni, přejeme hodně elánu,
dobrých nápadů a rozhodnutí pro blaho občanů naší obce.

VOLEBNÍ PROGRAM 2018 – 2022
Vážení spoluobčané,
v komunálních volbách se vám nabízí možnost ovlivnit budoucnost naší obce prostřednictvím zastupitelů, které si zvolíte. Budeme se snažit rozhodovat ve váš prospěch dle svého nejlepšího svědomí a dostát všem závazkům a povinnostem.
Největší pozornost bychom chtěli věnovat:
1. maximálnímu získání dotačních zdrojů a informování o jejich využití
2. pokračování v opravách místních komunikací a zvýšení dopravní bezpečnosti při vjezdu
do obce směrem od Bohuslavic
3. dalšímu zlepšení třídění odpadu a přípravě na legislativní změny, které nás čekají v roce
2024
4. zbudování cyklostezky z Dubicka do Hrabové
5. podpoře činnosti školy, mimoškolních aktivit, rozvoji osobností našich dětí (zájmové
kroužky, pěvecký sbor Dubínek, vánoční besídky, oslavy dne matek, dětské dny, ...)
6. podpoře meziobecní spolupráce a koordinaci termínů akcí sousedních obcí, vytvoření nového stolního kalendáře,…
7. zajištění bezpečnosti v obci rozšířením stávajícího kamerového systému
8. podpoře spolků a jejich činností
9. rozvoji kulturního a společenského života v obci (Kruh přátel hudby, kulturní vystoupení
nejen pro seniory, rozsvěcování vánočního stromu, hodové výstavy,…)
10. podpoře rodin s dětmi – zvýhodněné platby za domovní odpad, letní tábory, hřiště jak pro
děti, tak pro teenagery, ...
11. pokračování v komunikaci s občany pomocí SMS, emailu, ale i při neformálních setkáních
občanů se starostou
12. zachování důležitých služeb - pošty a lékařské péče
13. opravě kostela Církve československé husitské tak, aby mohl sloužit jako smuteční obřadní
síň
14. kompletní rekonstrukci hasičské zbrojnice
15. otevření stavebních obvodů Na Tvrzi a Nad Františkem
16. vybudování odpočinkové zóny pod zdravotním střediskem (na pozemku po domu p. Braného), úprava parkovacích míst u zdravotního střediska a také rozšíření parkoviště u prodejny COOP
17. pokračování v opravách kulturních památek a památek místního významu
18. podpoře akcí, které by nabídly seznámení s historií obce a s významnými osobnostmi
s vazbou na obec Dubicko
19. opravě dubického potoka ve spolupráci se správcem toku

„Hledejme to, co nás spojuje“
Děkujeme za čas strávený nad těmito řádky a nejen do nadcházejícího volebního období
Vám přejeme vše dobré.
Kandidáti KDU-ČSL

K O M U N Á L N Í V O L B Y D U B I C K O 2018
„NEZÁVISLÍ PRO DUBICKO“
Vážení spoluobčané, po čtyřech letech opět přišel čas, kdy máme možnost zvolit si nové zastupitelstvo a takto rozhodnout o dalším životě v obci. Do rukou se vám dostanou kandidátky
jednotlivých stran s volebními programy a pak už bude záležet na vašem zralém uvážení,
komu dáte svůj hlas. Volební programy se nebudou pravděpodobně moc lišit, a proto bude
záležet na kvalitě lidí, kteří budou ochotni a hlavně schopni volební program splnit. Jsme
přesvědčeni, že profese, které kandidáti zastávají jsou předpokladem pro vyřešení náročných
úkolů týkajících se života obce. Program, který jsme si nastavili a prosazovali v zastupitelstvu,
se podařilo ve velké míře splnit.
Co se podařilo v minulém volebním období ……
 Dokončit stavební obvod Na Tvrzi II.
 Opravit komunikace v ulicích Rybník (U lipky,Vejprtek a kolem ČOV), Zábřežská (od MŠ
po pana Monzeho), Benedova (horní část a pod kostelem), U Hájovny (od křižovatky Peklo po hájovnu)
 Vystavět cyklostezku mezi Dubickem a Bohuslavicemi
 Vystavět dům seniorů .
 Snížit energetickou náročnost objektů domu služeb č.p. 159 zateplením, obecního úřadu
a zdravotního střediska – výměnou oken a dveří.
 Vyřešit likvidaci rostlinného a biologického komunálního odpadu nákupem kompostérů
k rodinným domkům a umístěním velkoobjemových kontejnerů na tři místa v obci.
 Udržení provozu pošty převzetím služeb na obec – projekt PARTNER
 V objektu obecního úřadu z prostorů po kotelně a bývalé knihovně zřídit víceúčelové prostory pro expozici muzea a setkávání občanských sdružení.
 Podporovat občanská sdružení, která vychovávají mládež.
Co se nepodařilo v minulém volebním období nejen z důvodu nedostatku finančních prostředků a co budeme dále prosazovat……
 Dokončit stavební obvod Na Tvrzi III pro cca 15 rodinných domků
 Připravit projektovou dokumentaci stavebního obvodu Nad Františkem pro cca 22 rodinných domků.
 Získat dotaci na opravu střechy základní školy.
 Připravit projektovou dokumentaci na opravu potoka.
 Dokončit napojení cyklostezky od základní školy po ulici Nová
 Vystavět cyklostezku mezi Dubickem a Hrabovou pro bezpečnou cestu nejen do školy, za
prací, ale také za rekreací.
 Pokračovat ve výstavbě chodníků a rekonstrukci komunikace směr Bohuslavice.
 Opravit schodiště a vystavět nový chodník na hřbitově.
 Vestavět dva startovací byty v podkroví zdravotního střediska.
 Získat dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
 Vysadit alej k farnímu kostelu Povýšení sv. Kříže.
 Pokračovat ve výsadbě ovocných stromů kolem polních cest.
 Obnovit zeleň na hřišti mateřské školy.

JSME PATRIOTI A ŽIVOT V OBCI ŘEŠÍME ROZUMEM A SRDCEM!
Děkujeme za podporu, volte kandidátku č. 4

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – KLID
Ve volebním období 2014-2018 jsme získali v 15-ti členném zastupitelstvu obce 2 mandáty. Do
práce zastupitelstva jsme se aktivně zapojili, měli jsme zvoleného zástupce v Radě obce a dalšího v Kontrolní komisi ZO. Úzce jsme spolupracovali se zvolenými zastupiteli za Občanské
sdružení Venkov.
Aktivně jsme se zapojili do projednávání m.j. i problematiky týkající se
• výstavby stavebního obvodu Na Tvrzi
• oprav místních komunikací a oprav obecních budov
• výstavby cyklostezky Dubicko - Bohuslavice
• ochrany Biocentra Hosena
• biologického odpadu
Chceme se i nadále na rozvoji obce podílet a přispět tak k dobrému, klidnému a spokojenému životu našich spoluobčanů. Naše kandidáty dále sjednocuje snaha o ochranu
životního prostředí, přírody a krajiny, a také o zvelebování vzhledu naší obce a podmínek
pro bydlení.
Zavazujeme se prosazovat
• hlavní cíl sdružení k zamezení těžby štěrkopísku na katastru obce
• snižování hluku v obci
• snižování chemického zatížení obce a zvyšování kvality ovzduší
• dokončení stavebního obvodu Na Tvrzi a zahájení prací na stavebním obvodu Nad
Františkem
• opravy zničených komunikací a dokončit výstavbu chodníku v lokalitě Rybník
• vyřešení opravy potoka
• dokončení cyklostezky na Bohuslavice – ulička kolem ŠJ a vytvoření sportovního zázemí
u Základní školy
• přípravu a zahájení výstavby cyklostezky Dubicko – Hrabová
• vyřešení zázemí pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Dubicko
• realizaci dětských hřišť a odpočinkových zón
• úpravu prostor kostela Církve československé husitské na smuteční síň
Každý kandidát bude aktivně naplňovat tento volební program a v ostatních otázkách rozhodovat dle svého svědomí a vlastního uvážení s ohledem na názor voličů.

Děkujeme za váš hlas pro kandidátku číslo 5

SLETOVÉ OZVĚNY

5. – 6. července 2018 vyvrcholila v pražském Edenu XVI. všesokolským sletem
celoroční činnost 18 000 vystupujících sokolů z různých zemí světa. Slavnostní
ceremonie zahájení a závěru odkazovaly na stoleté výročí vzniku Československa
a připomenuty byly významné postavy české historie v čele s T. G. Masarykem
a M. R. Štefánikem. Režie obou sletových vystoupení byla velmi dobře volena
a celý sletový týden zanechal v divácích i cvičících velmi pozitivní pocity.
O tom, že jsou sokolové na celém světě, svědčí vystupující ve skladbách ze
Slovenska, USA, Kanady, Rakouska, Austrálie. Ve skladbě Borci vystupovalo
v našem celku 12 mladých gymnastů z Chicaga a New Yorku, které vedl potomek přistěhovalců z Čech. Naši mladí cvičenci, kteří ovládají angličtinu, se s nimi
spřátelili. Američané nám vyrazili dech tím, že při pochodu na stadion zazpívali
anglicky i česky píseň Lví silou.
Dubicko žilo sletem velmi čile, to je fakt, který dokladuje počet 160 cvičenců,
velký počet organizátorů, počet rodin ze kterých někdo cvičil, velká návštěva diváků na župním sletu a také 2 autobusy diváků, kteří přijeli do Prahy na vystoupení. Hlavně ti nejmladší, kteří po vystoupení s dojetím a v slzách litovali, že to
už skončilo. To byla snad největší odezva a odměna pro cvičitele a všechny, co se
na sletu podíleli.
Sletový rok byl rokem velké aktivity celé naší jednoty, byl to rok mimořádně
úspěšný a také rok zavazující pro další naši činnost. Dubický Sokol se také stal
regionálním centrem pro ty cvičenky a cvičence, kteří mají zájem o sletová cvičení, ale v jejich jednotách a obcích se nenacvičuje. Je to také důkaz toho, že naši
cvičitelé mají vysokou úroveň a pověst.
Čas rychle běží a již za 5 let se bude opakovat proces, jaký jsme prožili minulý rok. A již nyní se naši cvičenci nechávají slyšet: „Určitě budu cvičit, budu již
v sedmé třídě.“, „Budu mít po maturitě, přesvědčím kamarády, aby také cvičili.“,
„No, nevím, jestli ještě budu cvičit, už budu mít přes 70, asi budu cvičit Věrnou
gardu“.
V období mezi slety bude samozřejmě pokračovat v našem Sokole cvičební program, který umožní pohybové vyžití co největšímu počtu cvičenců všech
věkových kategorií. A to v duchu Tyršova citátu, kterým byl ozdoben stadion
v Edenu: „Kde stanutí, tam smrt.“
Cvičenci děkují zastupitelům Obce Dubicko za finanční příspěvek na účast
v Praze a Dubické zemědělské a.s. za podporu při organizaci sletu v Dubicku.
Zdar XVII. všesokolskému sletu 2024				
Jiří Sobotík

Základní škola a mateřská škola Dubicko
pořádá
u příležitosti oslav 100 let od vzniku republiky

v neděli 16. září (13 - 16:30 hod.)
Den otevřených dveří
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dubicko
pořádá

která se uskuteční v sobotu 29. 9. 2018 od 15:00 hodin na Hoseně.
Soutěž bude probíhat od 15:15 do 16:00 hodin.
Soutěže:

Program:

O nejhezčího draka doma vyrobeného

táborák

O nejdéle létajícího draka

opékání buřtů

O draka "vozemboucha"

Přijďte si společně užít sobotní odpoledne s tradiční podzimní tématikou pro malé i velké.
S sebou si vezměte draka, buřta, hůlku k opékání, rodiče i prarodiče, polénko na oheň.

Startovné do soutěží 20,- Kč.

Srdečně zvou pořadatelé

KPH, OÚ a farnost Dubicko Vás srdečně zvou na

Koncert
Jana Koncert
Stehr - soprán

KPH, OÚ a farnost Dubicko Vás srdečně zvou na

Jana Stehr - soprán
Alfred
Stehr--varhany
varhany
Alfred Stehr
Dubicko
kostel
Povýšení
sv. Kříže
neděle
30. září
14:30 hod.

Perly duchovní hudby

A. Stradella, G. Caccini, C. Franck, W. A. Mozart,
A. Dvořák, P. Mascagni, Ch. Gounod,
H. T. Burleigh, M. Hayes, J. Rutter

Vstupné dobrovolné
Perly duchovní hudby
Pieta Signore
Ave Maria
Panis Angelicus
Laudate Dominum
Biblické písně: 5, 6, 10

Alessandro Stradella (1639 - 1682)
Giulio Caccini (1545 - 1618)
Cesar Franck (1822 - 1890)
Wolfgang. Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Antonin Dvorak (1841 - 1904)

Ave Maria
O Divine Redeemer
Sometimes I feel like a motherles child
Every time I feel the spirit
Give me Jesus
Deep river
All things bright and beautiful

Pietro Mascagni (1863 - 1945)
Charles Gounod (1818 - 1893)
Harry T. Burleigh (1866 - 1949)
Harry T. Burleigh (1866 - 1949)
Mark Hayes (*1953)
Mark Hayes (*1953)
John Rutter (*1945)

Knihovnice zve po prázdninách všechny čtenáře naší
krásné knihovny k návštěvě, přijďte si popovídat, podělit se o prázdninové zážitky a také zážitky z dovolené… a půjčit si opět nějakou pěknou knížku.
Knihovna bude otevřena

v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hod.
Jana Hartová
knihovnice

Na setkání se těší

Ve dnech 12.-13. října 2018 (pátek a sobota) bude
v obci kominík Roman Nevrlý provádět čištění komínů
a revize. Zájemci o tyto služby se mohou zapisovat do
seznamu na OÚ Dubicko a to do 8. 10. 2018.
E-mailové a telefonické žádosti nejsou přijímány.

Obec Dubicko ve spolupráci s okolními obcemi
pořádá

Sousedské posezení
s dechovou hudbou

Loštická veselka

v neděli 11. 11. 2018

v 15 hod.

ve velkém sále sokolovny Dubicko
občerstvení zajištěno

vstupné dobrovolné

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Natálie Pfofová
Nina Klosová
Barbora Kuběnková

U Hájovny 231
Smíchov 102
Na Tvrzi 364

Manželství uzavřeli tito občané naší obce:
Josef Mikuška
Pavel Jányš
Matěj Šteigl
Václav Hlaváč
Lukáš Plhák
Oldřich Bartoš
Ondřej Makrlík

Lucie Křížková
Kateřina Zálešáková
Zuzana Krobotová
Lucie Zamazalová
Petra Unzeitigová
Zuzana Tichá
Veronika Šulová

Z našich řad odešli:
Josef Kristen
František Haberland
Věra Šulová

Dubicko, 7. května 191
Dubicko, Křepelka 188
Dubicko, Smíchov 104

JUBILANTI

V měsíci červenci – září 2018

oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané
Blahut Arnold
Kunert Jan
Urbášek Jaroslav
Zbíralová Irena
Vepřková Jarmila
Voráč Petr
Klaus Jan
Weinlichová Vlasta
Čimburová Olga

Plhák Antonín
Diviš Josef
Urbášek Jaroslav
Kukula Walther
Křížek Josef
Šamalík František
Urbášková Anna
Skoumalová Miroslava
Kristenová Miroslava

Vašíčková Marie
Gregora Jiří
Sládková Anna
Žilka Josef
Hufová Emilie
Šafář Miroslav
Šlampa Milan
Mlýnková Věra
Beranová Dobroslava

Do dalších let přejeme všem jubilantům hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Vzhledem ke změně zákona o evidenci obyvatel již OÚ nedostává informace o uzavřených
sňatcích občanů naší obce. Proto prosíme novomanžele, aby po uzavření manželství 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 2018/III
Za obsah a jazykovou úpravu příspěvků odpovídají autoři.
Evidenční číslo: MK ČR E 10319
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