Dubický
zpravodaj
Čtvrtletník Obce Dubicko
ročník 2019/IV 16. prosince 2019

Vážení spoluobčané,
blíží se poslední dny letošního roku. Přeji všem klidné prožití adventní doby, radost
z vánočních svátků, nejen dětem, aby pod vánočním stromečkem našly to, po čem touží
a do nového roku vše dobré.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:

 Obec ve spolupráci s TJ Sokol Dubicko podala žádost o dotaci na MŠMT na akci Oprava víceúčelového hřiště v prostoru stávajících tenisových kurtů.
 Příprava dětského hřiště před prodejnou jednoty.
 Příprava projektové dokumentace na opravu Dubického potoka, na niž obec získala
příslib dotace z MZe.
 Pokračování přípravy změny systému shromažďování odpadů v obci dle návrhu, který
byl uveřejněn v minulém vydání zpravodaje s drobnými úpravami.
 Architektonické řešení parkoviště pod zdravotním střediskem (viz. dále ve zpravodaji).
 Prodej traktoru a vlečky za 315.000 Kč vč. DPH.
 Rekonstrukce dřevěné sochy SOVA u budovy školy, kterou provedl Josef Sobotík.
 Pokračování jednání se zástupci Vápenky Vitošov s.r.o., předávání dat měření hladin
spodní vody v souvislosti s rozšířením dobývacího prostoru.
 Návrh zvýšení ceny vodného na 25 Kč a stočného na 25 Kč z důvodu plánovaných
oprav.
 Na základě pověření Zastupitelstva obce Dubicko, doporučení komise pro mládež,
kulturu a tělovýchovu a v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko, přiznání dotace typu „B“ na rok 2019 následovně :
a) ČZS ZO Dubicko – Výstava ovoce a zeleniny – ve výši 1.000 Kč
b) Kamila Suchá – Mikulášská besídka – ve výši 4.500 Kč
c) SH ČMS - SDH Dubicko – Stavění Máje – ve výši 1.000 Kč
d) SH ČMS - SDH Dubicko – Kácení Máje – ve výši 1.000 Kč
e) SH ČMS - SDH Dubicko – Memoriál Břetislav Sládka – ve výši 2.000 Kč

f) SH ČMS - SDH Dubicko – Drakiáda – ve výši 2.500 Kč
g) SRO Dubicko – Rybářské závody pro dospělé – ve výši 1.000 Kč
h) SRO Dubicko – Rybářské závody pro děti – ve výši 2.500 Kč
i) TJ Sokol Dubicko – Florbalový turnaj mladších žáků – ve výši 1.500 Kč
j) TJ Sokol Dubicko – Florbalový turnaj starších žáků – ve výši 1.500 Kč
k) TJ Sokol Dubicko – Pochod ke sv. Josefu – ve výši 1.000 Kč
l) TJ Sokol Dubicko – Dubiáda – ve výši 2.500 Kč
m) TJ Sokol Dubicko – Wimbledub – ve výši 1.000 Kč
n) TJ Sokol Dubicko – Spolu v pohybu – akce pro všechny – ve výši 2.000 Kč
o) TJ Sokol Dubicko – Hodový turnaj čtyřher v tenise – ve výši 1.000 Kč
p) TJ Sokol Dubicko – Míčový čtyřboj dvojic – ve výši 1.000 Kč
q) TJ Sokol Dubicko – Turnaj v badmintonu – ve výši 2.000 Kč
r) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise mládeže – ve výši 2.500 Kč
s) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise neregistr. – ve výši 2.000 Kč
t) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve volejbale – ve výši 2.000 Kč
u) PRADUB z.s. – Probouzení přírody – ve výši 2.500 Kč
v) PRADUB z.s. – Táto, mámo, jeď, já tě povedu – ve výši 2.500 Kč
w) PRADUB z.s. – Uspávání přírody – ve výši 2.500 Kč
x) PRADUB z.s. – Vánoční dílny – ve výši 2.500 Kč
y) PRADUB z.s. – Mikuláš ve škole – ve výši 2.500 Kč
z) AVZO Dubicko p.s. – Turnaj v lukostřelbě - ve výši 2.000 Kč
Investiční akce ukončené v roce 2019:
- rekonstrukce požární zbrojnice
- oprava schodiště na hřbitov a chodníku přes hřbitov
- dobudování cyklostezky Dubicko – Bohuslavice (ulička mezi nemovitostmi č.p. 78, 74
a 291)
- oprava části ulice Zábřežská (mezi obchodem a školní jídelnou)
- oprava komunikace Na Pekle a ul. Družstevní
Investiční akce připravované na rok 2020:
- výměna svítidel v budově školy a oprava střechy, předpokládané náklady 9,1 mil., dotace 6,4 mil. (dotace bude poskytnuta i na opravu střechy, která byla provedena v letošním roce)
- zvýšení dopravní bezpečnosti (vjezd do obce směrem od Bohuslavic), předpokládané
náklady 5,1 mil., dotace 2,3 mil.
- oprava výtahu v budově školy a budování učeben ve škole, předpokládané výdaje
2,8 mil., dotace 2,2 mil.
- oprava víceúčelového hřiště (tenisové kurty za sokolovnou), předpokládané náklady
7,3 mil., dotace 5,1 mil. V měsíci únoru bychom měli vědět, zda dotaci dostaneme.
- úprava dětského hřiště před obchodem. V případě obdržení dotace bychom realizovali
i několik herních prvků u fotbalového hřiště, další herní prvky bychom umístili Na
Výsluní – na hřišti pod lesem a vybudovali bychom na hřišti u cyklostezky také prvky
in-line, workout, fitness.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Obecní úřad Dubicko

bude od 20. 12. 2019 do 6. 1. 2020 uzavřen. Posledním úředním dnem letošního roku
bude středa 18. 12. 2019.
Provozní doba Pošty Patner Dubicko během vánočních svátků:
23. 12. 2019
9.00 – 12.00 hod 13.00 – 15.00 hod
27. 12. 2019
9.00 – 13.00 hod
30. 12. 2019
9.00 – 12.00 hod
31. 12. 2019
9.00 – 12.00 hod
Důchody splatné 20. 12. 2019 budou vypláceny 19. 12. 2019
Důchody splatné 22. 12. 2019 budou vypláceny 20. 12. 2019
Důchody splatné 24. 12. 2019 budou vypláceny 23. 12. 2019
V pondělí 6. 1. 2020 bude Pošta Partner Dubicko uzavřena.
Změny na OÚ Dubicko
Za odcházející účetní obce paní Věru Vernerovou byla k 1. 12. 2019 přijata do pracovního poměru paní Vendula Gottlieb Klosová. K 31. 12. 2019 končí pracovní poměr pana
Jaroslava Dvořáka. Oběma odcházejícím pracovníkům děkujeme za odvedenou práci pro
obec a přejeme jim do dalších let hlavně zdraví.
Nové účetní obce přejeme, ať se jí v Dubicku dobře pracuje.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Vážení spoluobčané,

Obec Dubicko ve spolupráci s Náboženskou obcí církve československé husitské v Dubicku v letošním roce vytvořila podmínky pro to, aby kostel této církve mohl být využíván i jako smuteční obřadní síň k civilnímu poslednímu rozloučení se zesnulou osobou.
Při zařizování pohřbu je tedy možné domluvit přímo s pohřební službou využití těchto
prostor.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Vážení spoluobčané,

stále častěji se množí bezohlednost několika z nás při odkládání odpadů. V kontejnerech
na biologický odpad se objevuje bioodpad v igelitových pytlích nebo jsou odloženy igelitové pytle před kontejnerem, kde je dostatek místa k vysypání daného odpadu a množí se
i případy, kdy musíme hasit kontejner s bioodpadem, Nevěřím, že ti, kteří toto dělají, to
dělají z nevědomosti. Buďme, prosím, ohleduplní jeden k druhému. Mgr. Václav Hampl
starosta obce
Ve dnech 20.-21. března 2020 (pátek a sobota) bude v obci kominík
provádět čištění komínů a revize. Zájemci o tyto služby se mohou zapisovat osobně do seznamu na OÚ Dubicko a to do 17. 3. 2020. E-mailové
a telefonické žádosti nejsou přijímány.

KNIHOVNA
Všechny pravidelné návštěvníky knihovny srdečně zve knihovnice v letošním svátečním čase na
přátelské posezení a besedování o knížkách
v knihovně a to v pátek 27. 12. od 15°° hodin.
Na setkání se těší…
Jana Hartová
Projekt: „Oprava vstupu a chodníku na hřbitově Dubicko“ byl realizován za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj
celkové náklady
dotace

1,105.730,76 Kč
500.000,00 Kč

Projekt: „Dubicko – Rekonstrukce požární zbrojnice“ byl spolufinancován z prostředků
Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky
celkové náklady
dotace

4,188.624,00 Kč
1,479.253,55 Kč

Projekt: „Ozvučení akcí v Dubicku“ byl realizován za přispění finančních prostředků
Olomouckého kraje
celkové náklady
dotace

28.990 Kč
10.000 Kč

Projekt: „Oprava části místní komunikace Zábřežská“ byl realizován za přispění finančních
prostředků Olomouckého kraje
celkové náklady
dotace

842.628 Kč
330.000 Kč

Projekt: „Cyklostezka Dubicko - Bohuslavice“ byl realizován za přispění finančních
prostředků Olomouckého kraje
celkové náklady
dotace

1,381.712 Kč
482.000 Kč

Projekt: „Restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého a sousoší svaté Trojice v Dubicku“
byl realizován za přispění finančních prostředků Olomouckého kraje
celkové náklady
dotace

184.464,50 Kč
50.000,00 Kč

Tisková zpráva KIDSOK:
Od příštího roku bude jízda vlakem ještě snadnější
Občané jezdící v Olomouckém kraji vlakem, budou mít od 1. ledna 2020 výrazně snazší
cestování. Změny vyplývají z nově uzavřené smlouvy mezi krajem a Českými drahami.
Nová opatření se dotknou i vlaků společnosti RegioJet.
Ve všech osobních a spěšných vlacích v Olomouckém kraji začne od 1. ledna 2020 platit výhradně Tarif IDSOK. Ten lidem umožňuje přestup mezi různými dopravními prostředky.
Cestující díky tomu budou moci využít k přepravě vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu.
Od 1. ledna 2020 nebudou v osobních a spěšných vlacích platit IN-karty Českých drah.
Od stejného termínu bude možné s Jízdenkou IDSOK cestovat také rychlíky a expresem
Českých drah. Občané je využijí při jízdě linkami dálkové osobní dopravy R8, R12, R13,
R18, R27 a Ex2.
Stejná pravidla budou platit i ve vlacích dopravce RegioJet. S Jízdenkou IDSOK cestující
budou moci využívat jeho spoje na trati Kojetín – Přerov – Hranice.
Informace o dalších změnách krajský koordinátor dopravy průběžně zveřejní na webu
idsok.cz. Cestující se mohou obrátit také na Infolinku IDSOK na telefonním číslo
588 88 77 88 denně od 5 do 22.30 hodin kromě víkendu a dnů pracovního klidu.

HASIČI RADÍ

Užijte si Vánoce v klidu a pohodě...

DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
Elektrické svíčky na vánoční stromeček
kupujte pouze jako certifikované výrobky
opatřené českým návodem na použití

Zábavní pyrotechniku kupujte
pouze certifikovanou opatřenou
českým návodem na použití

Pokud si stromeček ozdobíte
prskavkami, pamatujte, že jde o
otevřený oheň, který nesmíte nechat
bez dozoru

Pyrotechniku skladujte tak, aby
nebyla v dosahu dětí a na místech,
kde může dojít k její iniciaci

Svíčky na adventním věnci nebo ve
vánočním svícnu nikdy nenechávejte
hořet bez dozoru. Pečlivě volte místo,
kam zapálenou svíčku postavíte

Pyrotechniku odpalujte podle
návodu na použití, zásadně venku
na volném prostranství

Při vánočním pečení a vaření nikdy
nenechávejte bez dozoru otevřený
plamen plynového hořáku

Létající balonky štěstí nepouštějte
v obytných zónách, za větrného
počasí a v blízkosti skladů sena,
slámy, hořlavin nebo výbušnin
Pokud je to možné, vybavte svůj
byt či dům detektory kouře

Horký olej na pánvi a jiné hořlavé
kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak
může dojít k popálení nebo k výbuchu

Pokud se na pánvi vznítí potraviny,
nejlepší je zakrýt ji pokličkou a oheň
tak udusit, popřípadě použít hasicí
přístroj s náplní určenou speciálně na
jedlý olej
Než začnete požár hasit, vypněte
přívod energie (elektřinu, plyn)

Vždy mějte na paměti, že život
a zdraví je cennější než majetek

Pokud se vám přes
veškerou opatrnost
situace vymkne kontrole,
volejte hasiče 150 nebo 112








NEBEZPEÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ
Jakmile se hladiny rybník, vodních nádrží a pi delších a silnjších mrazech
také ek pokryjí vrstvou ledu, lidé si vyráží zabruslit na erstvém vzduchu a
v pírod. Je to peci daleko romantitjší než tlaenice na stadionu. Aby se
z romantiky nestalo drama,

•

•
•
•
•
•

•

•
•

nevstupujte na led dokud se nepesvdíte o jeho dostatené síle a
pevnosti (bezpená síla ledu je minimáln 10 cm a led má
namodralou barvu),
pokud pi vstupu na led slyšíte praskání, vrate se ihned na beh,
na ledové ploše pokryté snhem, kalužemi nebo neistotami (nap.
listím) dbejte zvýšené opatrnosti,
pokud zane led pi bruslení praskat, vrate se ihned na beh,
pípadn si lehnte a rozložte tak svoji váhu,
pokuste se doplazit na beh, pokud to není možné, zstate ležet a
snažte se pivolat pomoc,
jestliže se i pes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody,
nepropadejte panice. Prudkým kopáním nohama se snažte dostat
na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním
nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší
cestou na beh,
pokud se propadne pod led nkdo z vašeho okolí, nikdy se
k danému místu nepibližujte vestoje, ale v klee nebo plazením.
Na pomoc si vezmte hokejku, pípadn delší vtev, bundu, opasek
nebo lano,
zachránnému se snažte zajistit teplo a suché obleení,
pokud zane praskat led i pod vámi, ihned se vrate na beh a
pivolejte hasie prostednictvím tísové linky 150 nebo 112.

Více informací najdete na http://www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx

Hasiský záchranný sbor Olomouckého kraje

Mladí hasiči SDH Dubicko

Je tu konec roku a s tím spojené oslavy roku nového a rekapitulace či hodnocení roku uplynulého. Uplynulý rok se mladým
hasičům (dále jen MH) podařil. V následujících řádcích Vám jej
popíšeme, jaký byl pro mladé hasiče, kde jsme byli, co jsme zažili a
jak se nám celkově dařilo.
Do nového roku 2019 kolektiv MH vstupoval s celkovým počtem 9 dětí. V průběhu
roku jsme se však rozrostli o další členy. Ke konci letošního roku čítá náš kolektiv celkem
21 členů do 15 let. V týmu MH nejsou však pouze děti z Dubicka, jezdí k nám i děti z Bohuslavic, Třeštiny či Lukavice. V sezóně 2018/2019 se MH zúčastnili řady soutěží. Velkou
část tvoří soutěže zařazené do soutěží Ligy mladých hasičů či do celostátní hry Plamen.
Děti se představily celkem na 12 soutěžích.
Na všech soutěžích se naše družstva snažila a zpravidla se umisťovala ve středu výsledkové tabulky. Některé soutěže se ovšem zapsaly do nás nesmazatelně. První z nich
byla soutěž v požárním útoku v Novém Malíně, kde jsme dosáhli na krásné 3. místo. Zde
jsme získali poprvé opravdovou medaili a zakusili, jaké je to „stát na bedně“. Další soutěží
byla soutěž v Hrabišíně také v požárním útoku. Na této soutěži si všichni sáhli na dno
a zlepšili svůj osobní rekord. Ovšem poslední soutěžní tým rozhodl, že jsme skončili na
nepopulárním 4. místě. Závěrečným podnikem této sezóny byla noční soutěž v nedaleké
Třeštině. Tato soutěž byla výjimečná hned ze dvou důvodů. Poprvé jsme se zúčastnili soutěže se dvěma družstvy MH. Druhým a to velmi radostným důvodem je, že jsme soutěž
v požárním útoku vyhráli. Děti ze svého výkonu měly ohromnou radost. Celkově jsme se
v Třeštině umístili na 2. místě.
V červnu 2019 jsme tedy úspěšně ukončili uplynulou sezónu, kdy se družstvo MH umístilo shodně na 11. místě v Lize
MH i v soutěži Plamen. Jedenácté místo je vynikající úspěch pro
družstvo, neboť Ligy MH se zúčastnilo 31 družstev. V září jsme
zahájili novou sportovní sezónu a tak pokud byste se o nás rádi
informovali častěji, zavítejte na náš Facebook „Mladí hasiči SDH
Dubicko“. Zde naleznete průběžně během roku více informací
o naší činnosti.
Na závěr nám dovolte Vám všem popřát příjemné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku pod stromečkem a v novém roce
2020 mnoho štěstí, zdraví a osobních či pracovních úspěchů.
za SDH Dubicko
kolektiv vedoucích MH

3D Lukostřelba Dubicko

V říjnu náš oddíl oslavil 1. rok od svého založení a společnými silami jsme toho zvládli opravdu hodně. Oddíl se rozrostl na 14 členů, přičemž většina již má své vybavení (luk,
šípy, toulec atd.), na které je patřičně hrdá.
Máme také své www stránky, tj. http://lukostrelba.strelnicedubicko.cz/, také facebook
https://www.facebook.com/strelnicedubicko.cz/ no a nesmí chybět ani instagram. Také
jsme aktualizovali vitrínku na autobusové zastávce v Dubicku.
Na jaře jsme se začali účastnit 3D závodů v lukostřelbě. Přednost dáváme Moravskému zemskému poháru, více nám vyhovují pravidla a také nemusíme být registrováni
u České 3D lukostřelecké asociace. Těchto závodů se nás z oddílu zatím účastnilo jen
5, vedoucí, dvě juniorky a dvě děti. I přes to jsme získali celkem 4 medaile. Jedno zlato
a stříbro (Radim Diviš) a 2 stříbrné medaile (Eva Kutalová). To je na tak malý a mladý
oddíl velký úspěch.
Také se nám podařilo uspořádat dva závody. První závod jsme uspořádali 3. 3. 2019
a pojali jsme jej jako rozloučení se zimní sezónou. Šlo o závod v terčové lukostřelbě a konal se v Dubické sokolovně. Druhý závod proběhl 20. 10. 2019, a tento už probíhal v našem duchu tedy ve 3D, v lese na střelnici v Dubicku, jen terče byly pouze 2D, protože na
nákup 3D terčů zatím nemáme dostatek financí.
V průběhu roku jsme se rovněž snažili tento sport představit široké veřejnosti na
spoustě akcí. Asi největší co do počtu návštěvníků (1800 platících) byl pohádkový les
v obci Řimice. Bylo to pro nás náročné, přes čtyři hodiny jsme byli v obležení lidí, kteří si
chtěli vyzkoušet střelbu z luku, ale stálo to za to a těšíme se na další podobné akce, které
nás snad čekají v příštím roce.
Snažíme se také ve svém okolí hledat jiné lukostřelecké oddíly, se kterými bychom
mohli spolupracovat. V tomto směru se nám zatím moc nedaří. Teprve v říjnu jsme získali kontakt na lukostřelbu v Rýmařově a navázali s tímto oddílem spolupráci, tak snad
bude oboustranně prospěšná. Ale o tom až v příštím zpravodaji.
Na závěr mi dovolte malou žádost. I za tak krátkou dobu činnosti jsme ukázali, že
jsme velmi úspěšní a tento sport bereme vážně, ale stále se potýkáme s nedostatkem financí. Prosíme tedy případné zájemce o možnost sponzorských darů. Velmi by to rozvoji
tohoto krásného sportu i ke zlepšení našich výsledků pomohlo. Předem moc děkujeme.
Vedoucí oddílu Roman Žilka Dcv.

AVZO Dubicko p.s.

Sportovní úspěch
Další ročník závodu Podzimní Hanušovická trefa, který proběhl
23. 11. 2019 v Hanušovicích skončil úspěchem našeho tříčlenného týmu
ve složení Vladimír Skála, Martin Žák a Martin Polák. Získali krásné první místo v kategorii družstev ve střelbě ze vzduchové pušky v leže a ve stoje. V jednotlivcích zvítězil a první místo získal Martin Žák.
Blahopřejeme a děkujeme našim úspěšným závodníkům za vzornou reprezentaci
obce Dubicko a těšíme se na jejich další sportovní úspěchy.

Vážení přátelé a příznivci Dubického fotbalu, blíží se konec roku a skončila
nám podzimní část sezóny, pří které se toho na našem trávníku mnohé událo. Proto Vás nyní
�������� ��������� ����������������������������������������������������������������������������
s�����
těmito
seznámíme.
���okolnostmi
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Začneme
od
mladších
žáků, které letošní ročník vede trenér Pavel Líčeník. Mladý man���������"
����� ��� ���������������������!�����������������������"�#���������� ������$����������������
šaft sváděl boje v soutěži MONTEG okresní přebor - skupina B. Pro mnohé chlapce a dívky
���������"
se jednalo
o vůbec první zkušenosti s fotbalem a soutěžními zápasy. Proto podzimní část
%��������������!�������&������������!����������������������#�����'������"�(���)����!����
����$����*��������$���(+,-./����������
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sezóny
byla náročná jak pro ně, tak i trenéra.
Bohužel se podařilo vyhrát jen jeden
zápas
%��������������!�������&������������!����������������������#�����'������"�(���)����!����
�� ����*�������
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a���&�������������!������������������������$�����������
umístění na předposlední příčce v tabulce
není moc"�#������������������������
příznivé. Ale chlapci a dívky
mají vel����$����*��������$���(+,-./����������
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��soutěže
�����������
ké
odhodlání a my pevně doufáme, že �����
se to �����*���*������������������$�������
projeví "�#������������������������
na výsledcích v jarní části
nebo
� ������������������������� ������"�2�����������������
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příštích
ročnících.
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Tabulka
výsledků
mladší žáci
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Druhým
mládežnickým mužstvem v našich barvách jsou starší žáci pod vedením trené����)������������)���������������!������������*��������!���������������������������3������
ra
Filipa ����*������������$���+��������
Šína, kteří bojovali v soutěži
Okresní přebor starší žáci 7+1. I v této mládežnické
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kategorii
se
pro
některé
jednalo
o
vůbec
první zkušenost s fotbalem
a soutěžními �����
zápasy.
�$������*����������&�������������!�����������������������$�����������
"�#�����������������
��
4�������� ����*������������$���+�������� ���������!�������567"��8������������������������9������������
���������������������������������������*������������������������"�:��������������;"�����$���<����
��� ��
Pro
chlapce i dívky to bylo velmi náročné ale snažili se hrát co nejlépe
a bavit se fotbalem.
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Umístili
se
na 8. místě s 9 body a nelepší střelcem podzimní
části se stal Martin Kutal ���
se 6
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góly.
Doufáme
že je fotbal s námi bude nadále bavit a��pokusí
����������������������������*�������$�����*����������������
�� ���!��"
sezóny
vylepšit.
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Tabulka
výsledků
starší žáci

Posledním týmem našeho spolku jsou muži, ve kterém došlo ke změnám hlavně v realizačním týmu. Po nepovedené loňské sezóně v soutěži 1.B. třída skupina C, se vedení FC
Dubicko rozhodlo pro další ročník angažovat staronového trenéra, s velkými zkušenostmi
s Dubickým fotbalem, pana Miroslava Volfa. Dále v realizačním týmu přibyl Pavel Petráš,
který#����������)������!�����������*����������������������!��������$���������$���������������
vede tréninky brankářů.
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Bylo ale nutné posílit i mužstvo, proto jsme oslovili
odchovance našeho klubu, kteří hráli
�������!�����������9����������������������������������)������!����������������)�����������������
v(��������������"���������������������)����
jiných týmech. Mezi oslovenými byli Petr
Kupka
a
Pavel
Kupka, kteří nabídku
přijali.
�� ��#�����#����!������)�������������
�������
&"� Dále
se nám
podařilo
posílit
záložní
řady,
příchodem
Rudolfa
Panáka.
A
jako
poslední
posily se
1 ��������������������������������������*��������������������������!�������������� ����������
vrátili
dva
zkušení
hráči,
kteří
hrávali
za
Dubicko
v
dřívějších
letech
a
to
Lukáš
Volf
a Petr
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Sedlák.
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Pro novou sezónu
v okresním přeboru,
byly jasně dané cíle. S novým kádrem odehrát co
#����������������������������
��������
� �*���$����������"�B����)��������������������
nejlepší
výsledky a dělat fotbal tak,
aby bavil
nás i naše věrné fanoušky. Náš tým skončil po
��*���!���)�����
����$������������������
���������������!���$���������!�
"�,�!��)�������������
podzimní
části na
12. místě s 13 body
a skóre 16:32. Nejlepším střelcem
se stal s 4 góly Petr
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Kupka. Po výborném startu do sezóny, kdy jsme dokázali zvítězit ve dvou zápasech, přišly
#���)���������������������� ���� �*�����������������$����������������������� �!� ���� �������
nepříznivé
výsledky. Bohužel v některých zápasech
nám chybělo trošku štěstíčko, ale na to
�)����� "�1����������$����)������������������
�$������!���!�$������������������������������������
se
fotbal
bohužel
nehraje.
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Tabulka
výsledků
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Před
podzimní částí sezóny
jsme zrenovovali v našem areálu lavečky.
Renovace se týkala
�
����!�������������������
������*���������������������
��$�������
����)����������)������
především laveček u hospody, kde jsme nahradili staré dřevěné desky novými plastovými,
� �����)���� ��$�)�������������� �!�$"�@������)������!��������������������������� �!��������������
a�����������������������������������������
přenosných dřevěných laveček u hřiště.
Co se týče dalších oprav v areálu, tak v příštím roce
�!�$��������������&"

máme v plánu provést renovaci zábradlí kolem hřiště a opravu plotů.
Fotbal
nám pro letošní rok už skončil a první jarní kolo odehrajeme na domácím
hřišti
3������������������!��������������������������*����������������*����������������
�!���������
proti
celku Úsova. Také
bychom Vás rádi pozvali na druhý ročník našeho fotbalového plesu,
������G����"�-�����
�����������������������������)����������!���������������������������)����
�����77"7"CHCH�������������������$"
který
se koná 11. 1. 2020 v Dubické sokolovně.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim fanouškům, kteří nám projevují trvalou
%��$�����
��������$������$�������!�����!��������!�&������
přízeň
a podporují
nás v našem úsilí zachovat fotbal ve vesnici.���������*���*����������� ���?��
�������*����������!���I�������������������������������"

Kruh přátel hudby a OÚ Dubicko Vás srdečně zvou na

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT
v neděli

5. ledna 2020 ve 14:00

Sokolovna Dubicko
účinkuje

Zábřežský komorní orchestr
dirigent:

Milan Plodek

sólisté:

Hana Suchá - soprán
Stanislav Bartošek ml. - trubka
Stanislav Bartošek st. - trubka
Julie Suchá

recitace:
Na programu:

Pavel Josef Vejvanovský,
František Václav Míča, Edvard Grieg
Vstupné dobrovolné

Program Tříkrálového koncertu :
Pavel Josef Vejvanovský: Serenade per orchestra - Andante
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata á 4
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Vespertina á 8
František Václav Míča: Zpívaná rozjímání – Sinfonia, Aria 2., Aria 6.,
Aria 9., Aria 12., Coro
Edvard Grieg:
Peer Gynt - Aase´s Deth, Anitra´s Dance,
In the Hall of Mountain King, Solvieg´s Song

Farníci z Dubicka vás srdečně zvou na prohlídku betléma v kostele
Povýšení sv. Kříže v Dubicku. Kostel bude otevřen v pátek 27. 12.
a v sobotu 28. 12. od 14 do 16 hodin. Vezměte své nejbližší a přijďte
se potěšit.
Za farníky Kamila Suchá

Společenská kronika
Do naší obce jsme přivítali
tyto občánky:
Tereza Zbožínková
Na Tvrzi 351

Manželství uzavřeli
tito občané naší obce:

Marek Kupka
Lukáš Toman

Nikola Špičanová
Jana Zajíčková

Z našich řad odešli:
Walther Kukula		 Dubicko, Na Výsluní 238
Vzhledem ke změně zákona o evidenci obyvatel již OÚ nedostává informace o uzavřených
manželstvích občanů naší obce. Proto prosíme novomanžele, aby po uzavření manželství informovali matriku OÚ.

JUBILANTI

v měsíci říjen – prosinec 2019
oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Gregorová Dagmar
Hamplová Marie
Hlaváčková Jarmila
Jílek František
Kristenová Anna
Uhrinová Ludmila
Štěpánová Marie
Hampl Vratislav
Březina Jaromír
Šafářová Jiřina
Voráčová Božena
Krečmerová Jarmila
Vašíček Zdeněk
Pur Josef
Krouská Miluše
Vybíralová Hana
Krečmer Jaroslav
Hrochová Helena

Kupková Justina
Stonová Alžběta
Korunová Naděžda
Křížková Jarmila
Berger Miroslav
Šulcová Drahomíra
Šlampová Eva
Svoboda Jiří
Maňúch Michal
Müllerová Anna
Hamplová Anna
Plháková Danuška
Macháčková Danuše
Žváčková Božena
Ráliš Josef
Suchý Jan
Sojáková Jarmila
Purová Stanislava

Do dalších let
přejeme
všem jubilantům
hodně zdraví
a osobní spokojenosti.
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 2019/IV
Za obsah a jazykovou úpravu příspěvků odpovídají autoři.
Evidenční číslo: MK ČR E 10319
Vydává Obec Dubicko, Velká Strana 56, 789 72 Dubicko, IČ: 00302538

