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Vážení spoluobčané,
doba adventní se chýlí ke konci a vánoční svátky již klepou na dveře. Přeji vám všem,
abyste prožili vánoční svátky radostně, ve zdraví, v kruhu svých přátel a blízkých. Nejen
děti aby našly svoje tajná přání pod stromečkem. Také přeji šťastný vstup do roku 2019.
Rád bych všem poděkoval za podporu v říjnových volbách. Vaší přízně si velice vážím…
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE:
 Stále hledáme kronikáře obce Dubicko.
 Informace o rozhodnutí MV-GŘ HZS o vybrání žádosti obce Dubicko na rekonstrukci
požární zbrojnice v roce 2019 s přiznáním dotace ve výši 1,492.632 Kč.
 Smlouva o dílo č. 201813 na vypracování projektové dokumentace na akci Cyklostezka
do Hrabové v ceně 124.388 Kč vč. DPH, uzavřená mezi Obcí Dubicko, jako objednavatelem a PROJEKCE s.r.o., Šumperk, jako zhotovitelem.
 Smlouva o dílo č. 201820 na vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení,
stavební povolení a provedení stavby akce „Dubicko-revitalizace veřejného prostranství
u střediska“, uzavřená se zhotovitelem PROJEKCE s.r.o., Šumperk, v ceně 259.424 Kč
vč. DPH.
 Příprava návrhu znění smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na realizaci akce „Multifunkční hřiště u ZŠ Dubicko“ se zhotovitelem Stavby Krajča s.r.o., Zlín,
v souladu s předloženou cenovou nabídkou.
 Prodejní cena palivového dřeva vytěženého samovýrobou v „obecních hájích“ ve výši
200 Kč/prostorový metr.
 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Dubicko ve výši 34.000 Kč Charitě Zábřeh na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním zdravotních a sociálních
služeb občanům obce Dubicko v roce 2018 a znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na celoroční činnost č. 10/2018.
 Zpracování výpočtu pro vodné a stočné podle cenových předpisů s ohledem na fond
rozvoje a obnovu infrastruktury majetku ve spolupráci s provozovatelem vodovodu firmou N-systémy s.r.o. Cena vodného bude nově činit 22 Kč/m3 vč. DPH a stočného taktéž
22 Kč/m3 v.č. DPH.

 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 2018:
a) ČZS ZO Dubicko – Výstava ovoce a zeleniny ve výši 2.000 Kč
b) Kamila Suchá – Mikulášská besídka ve výši 4.000 Kč
c) SH ČMS - SDH Dubicko – Dětský den pro MŠ Dubicko ve výši 2.000 Kč
d) SH ČMS - SDH Dubicko – Dětský den – stavění Máje ve výši 1.000 Kč
e) SH ČMS - SDH Dubicko – Kácení Máje ve výši 1.000 Kč
f) SH ČMS - SDH Dubicko – Memoriál Břetislav Sládka ve výši 6.000 Kč
g) SH ČMS - SDH Dubicko - Drakiáda ve výši 3.000 Kč
h) SRO Dubicko – Rybářské závody pro dospělé ve výši 2.500 Kč
i) SRO Dubicko – Rybářské závody pro děti ve výši 7.000 Kč
j) TJ Sokol Dubicko – Florbalový turnaj mládeže ve výši 5.000 Kč
k) TJ Sokol Dubicko – Pochod ke sv. Josefu ve výši 3.000 Kč
l) TJ Sokol Dubicko – Wimbledub ve výši 1.250 Kč
m)TJ Sokol Dubicko – Hodový turnaj čtyřher v tenise ve výši 1.250 Kč
n) TJ Sokol Dubicko – Míčový čtyřboj dvojic ve výši 1.250 Kč
o) TJ Sokol Dubicko – Turnaj v badmintonu ve výši 1.000 Kč
p) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise mládeže ve výši 1.000 Kč
q) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise neregistr. ve výši 1.500 Kč
r) TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve volejbale ve výši 1.500 Kč
s) PRADUB z.s. – Probouzení přírody ve výši 1.200 Kč
t) PRADUB z.s. – Putování za sluníčkem ve výši 700 Kč
u) PRADUB z.s. – Letní dětský tábor v Janoušově ve výši 4.500 Kč
v) PRADUB z.s. – Malý cyklista – jízda zručnosti ve výši 2.100 Kč
w) PRADUB z.s. – Uspávání přírody ve výši 1.200 Kč
x) PRADUB z.s. – Vánoční dílny ve výši 3.500 Kč
y) PRADUB z.s. – Mikuláš ve škole ve výši 2.800 Kč
z) FC Dubicko, z.s. - Turnaj mládeže ve fotbale ve výši 750 Kč
Dne 31. 10. 2018 složili slib tito zastupitelé:
JUDr. Barfusová Jana
předsedkyně kontrolního výboru
Ing. Braný Milan 		
člen rady obce
Mgr. Hampl Václav
starosta obce
MVDr. Hojgr Milan
člen kontrolního výboru
Horák Luděk 		
člen kontrolního výboru
Ing. Křížek Josef		
člen rady obce
Lajdorf Petr 		
předseda komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu
Ing. Novák Martin, MBA předseda finančního výboru
Ing. Pech Radomír
člen finančního výboru
Mgr. Purová Vladimíra
předsedkyně sociální komise
Sobotík Josef 		
místostarosta obce
Šafář Josef		
člen rady obce
Škrabal Miroslav 		
člen finančního výboru
Wolfová Růžena 		
členka sociální komise
Zabloudil Tomáš		
člen kontrolního výboru

Do výborů a komisí byli dále jmenováni tito členové, kteří nejsou současně zastupiteli:
Linhartová Radka		
členka sociální komise
Rýznar Miroslav		
člen sociální komise
Ing. Vašíček Emil		
člen kontrolního výboru
Weinlichová Vlasta
členka sociální komise
Na základě delegování zástupců jednotlivých spolků do komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu, byli RO jmenováni tito členové komise:
Diviš David za SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dubicko
Jakešová Ludmila za Tělocvičnou jednotu SOKOL Dubicko
Linhartová Radka za PRADUB z.s.
Müllerová Eliška za Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Dubicko
Pobucký David za FC Dubicko, z.s.
Mgr. Skácelová Jana za Základní školu a mateřskou školu Dubicko, příspěvkovou organizaci
Vlčková Helena za SPOLEK RYBÁŘŮ OBCE DUBICKO z.s.
Žilka Roman za AVZO Dubicko p.s.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Vážení spoluobčané,
také v letošním roce jsme pro vás připravili stolní kalendáře na následující rok, které
vám byly doručeny do schránek. Ti, kteří kalendář neobdrželi, protože mají malou
poštovní schránku, si jej mohou vyzvednout na OÚ Dubicko v úřední dny. Poslední
úřední den v letošním roce je středa 19. 12. 2018.
Od čtvrtka 20. 12. 2018 do úterý 1. 1. 2019 včetně bude Obecní úřad Dubicko
uzavřen.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

PARKOVÁNÍ VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

V současné době stále více obyvatel naší obce parkuje svá vozidla na komunikaci u domu
namísto garáže nebo na pozemku ve svém vlastnictví. Snižuje se tak průjezdnost cest v naší
obci pro ostatní vozidla. V době zimní údržby dochází k situacím, kdy pracovníci obce
nemohou dokončit řádný posyp komunikace případně odhrnování, protože na cestě jsou auta
odstavena často i naproti sobě a znemožňují tak průjezd obecního traktoru s radlicí.
Parkováním na místních komunikacích se také komplikuje vyvážení kontejnerů, které je
prováděno každý týden. Stejně tak by špatným parkováním aut mohl nastat velký problém
v případě nutnosti průjezdu hasičských nebo sanitních vozidel.
Majitel zaparkovaného vozidla, které bude bránit plynulému průjezdu ostatních vozidel,
obdrží upozornění umístěné za stěrač vozidla. Pokud přes toto upozornění bude i nadále
vozidlo nevhodně parkováno, budeme nuceni tuto situaci předat Policii ČR.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

S prvními chladnějšími dny přišla i topná sezóna a z některých místních komínů se začal
linout hustý kouř, kterým „netrávíme“ jenom sami sebe navzájem, ale závažným způsobem poškozujeme životní prostředí. Všichni si uvědomujeme závažnost změny klimatu
a často si klademe otázku, v jakém prostředí budou vyrůstat naše děti. Globální problémy
klimatu nevyřešíme, ale jsme schopni ovlivnit naše lokální problémy. Velice vás prosím,
„nezabíjejme se“ tímto způsobem.
Mgr. Václav Hampl
			
starosta obce

V poslední době se množí případy, kdy u sběrných míst (Na Pekle, u ČOV) zanecháváte
odpad mimo otevírací dobu těchto sběrných míst. Pokud vám nevyhovuje jejich otevírací
doba, je možné uložit odpad na sběrném dvoře u fotbalového hřiště v pracovní dny od
6.00 – 14.30 hod., nejlépe po tel. domluvě na tel. č. 739 628 790. Žádám vás o udržování
pořádku kolem kontejnerů. 			
Mgr. Václav Hampl
					
starosta obce

PRODEJ DŘEVA Z OBECNÍHO HÁJE - SAMOVÝROBA

Na základě rozhodnutí rady obce se budou prodávat suché jasany na stojato 1 prm (prostorový metr) za 200 Kč za podmínky vytěžení (vyčištění) podrostu střemchy a černého
bezu, který bude uložen na hromadách ve vyznačeném prostoru těžby. Výřez střemchy
a černého bezu bude uložen na samostatné hranici a nebude zpoplatněn.
Zájemci o palivo se přihlásí do 20. prosince 2018 u místostarosty Josefa Sobotíka,
mob.: 739 649 348. Rozdělení těžby proběhne v sobotu 22. prosince v 9 hod na místě
samém.

KNIHOVNA

Děkuji všem čtenářům za celoroční návštěvnost a spokojenost při výběru knih, zároveň přeji všem jen vše
nejlepší po celý nový rok a opět se budu těšit na pravidelnou hojnou návštěvu jak dospělých, tak malých čtenářů. Připomínám letošní poslední půjčování 27. 12.
spojené s besedou a doporučením knih, které nás během roku zaujaly…
Na setkání se těší knihovnice Jana Hartová

OBEZŘETNOST V PŘEDVÁNOČNÍM OBDOBÍ SE VYPLATÍ
Vánoční svátky už pomalu klepou na dveře. Lidé se v těchto dnech vydávají na
vánoční nákupy. Často mají plnou hlavu starostí, nebo se jen nechají unést vánoční
atmosférou. Takové situace však nahrávají obratným zlodějům a kapsářům.
Policisté v tomto období každoročně zvyšují hlídkovou činnost v místech nákupních center a přilehlých parkovišť a nakupující upozorňují na rizikové situace, kterých zloději neváhají využít.
Abyste předešli různým nepříjemnostem, mějte na paměti následující rady policistů:
• Při nakupování věnujte pozornost svému bezprostřednímu okolí, v případě čehokoliv podezřelého ihned reagujte.
• Nenoste u sebe větší obnos peněz v hotovosti. Tomu se lze snadno vyhnout například používáním platební karty. V takovém případě ale nemějte PIN přímo u
karty. Pokud však musíte, nebo chcete nosit větší částky peněz, je vhodné je nosit odděleně, nejlépe v zapínací kapse uvnitř oděvu.
• Nenoste cenné věci pohromadě v jedné tašce, či peněžence (peníze, doklady,
klíče, telefon apod.).
• Při nakupování neodkládejte své osobní věci do vozíku. Stačí chvilkové zaujetí
zbožím a zloděj se o Vaši tašku už postará.
• Ve vozidle na parkovišti nenechávejte viditelně odložené žádné věci. I bezcenná
věc může pachatele přilákat.
• Je-li to technicky možné, mějte při nakládání nákupu do zavazadlového prostoru
vozidla ostatní dveře do vozidla zamčené.
• Na parkovištích si všímejte pohybu podezřelých osob a případně věc oznamte
na linku 158.
• Nenakupujte zboží od různých prodejců, kteří vás osloví například na parkovišti
před obchodním domem. Za rádoby nízkou cenu vám rádi prodají nějakou maketu nebo věc bez hodnoty.
Policie ČR







NEBEZPEČÍ O VÁNOCÍCH A NA SILVESTRA
Blížící se vánoční svátky a poslední dny v roce si všichni přejeme strávit v klidu a
pohodě. V tomto adventním čase si málokdo z nás připustí možnost, že by Vánoce
nestrávil v teple domova, ale zůstal by sám venku na ulici a díval se, jak mu hoří
byt. Abychom se mohli v klidu těšit z vánoční pohody a nedošlo ke zbytečným
újmám na zdraví nebo škodám na majetku

VÁNOCE
•
•
•
•
•

svíčky na adventním věnci či vánoční svícny nikdy nenechávejte
hořet bez dozoru,
pečlivě volte místo, na které zapálenou svíčku postavíte (ideální je
stabilní nehořlavá podložka),
dodržujte bezpečnou vzdálenost otevřeného ohně od hořlavých
předmětů,
jestliže používáte na stromečku elektrické svíčky, nakupujte vždy
certifikované výrobky,
pokud si zdobíte stromeček prskavkami, pamatujte, že jde o otevřený
oheň, který nesmí být ponechán bez dozoru,

SILVESTR
•
•
•
•
•

létající balonky štěstí nepouštějte v obytných zónách, za větrného
počasí a v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin,
zábavní pyrotechniku kupujte pouze certifikovanou,
pyrotechniku skladujte tak, aby nebyla v dosahu dětí a na místech,
kde může dojít k její iniciaci,
pyrotechniku odpalujte podle návodu na použití, venku na volném
prostranství,
pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole,
volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

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

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje








NEBEZPEČÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ
Jakmile se hladiny rybníků, vodních nádrží a při delších a silnějších mrazech
také řek pokryjí vrstvou ledu, lidé si vyráží zabruslit na čerstvém vzduchu a
v přírodě. Je to přeci daleko romantičtější než tlačenice na stadionu. Aby se
z romantiky nestalo drama,

•

•
•
•
•
•

•

•
•

nevstupujte na led dokud se nepřesvědčíte o jeho dostatečné síle a
pevnosti (bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm a led má
namodralou barvu),
pokud při vstupu na led slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh,
na ledové ploše pokryté sněhem, kalužemi nebo nečistotami (např.
listím) dbejte zvýšené opatrnosti,
pokud začne led při bruslení praskat, vraťte se ihned na břeh,
případně si lehněte a rozložte tak svoji váhu,
pokuste se doplazit na břeh, pokud to není možné, zůstaňte ležet a
snažte se přivolat pomoc,
jestliže se i přes 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 břeh,
pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se
k danému místu nepřibližujte vestoje, ale v kleče nebo plazením.
Na pomoc si vezměte hokejku, případně delší větev, bundu, opasek
nebo lano,
zachráněnému se snažte zajistit teplo a suché oblečení,
pokud začne praskat led i pod vámi, ihned se vraťte na břeh a
přivolejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

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

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

KLUB DŮCHODCŮ
V naší obci již 10 let funguje klub důchodců. Scházíme se každé třetí úterý v měsíci. Naše
činnost je rozmanitá. Účastníme se přednášek, různých akcí, které jsou pořádané v naší obci
i jinde. Máme také už tři roky družbu s důchodci z Třebovice, kde se pravidelně navštěvujeme
dvakrát do roka.
Proto bych touto cestou chtěla poděkovat dětem, které pod vedením Mgr. Vlaďky Purové
a Mgr. Jaroslavy Fridové a Kateřiny Linhartové na toto setkání připravily pěkný program.
Poděkování také patří paní ředitelce školy PhDr. Ivaně
Křížkové, která nám vždy vyjde vstříc a v neposlední řadě
Obci Dubicko a jejímu starostovi panu Mgr. Václavu
Hamplovi za finanční podporu.
V letošním roce jsme se stali členy seniorského
klubu olomouckého kraje.
Teď stojíme na prahu nového roku 2019, a proto
všem přejeme hodně zdraví, štěstí a splnění všech
vašich přání.
						
Za klub důchodců
Vlasta Maňúchová

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY V DUBICKU
Ve dnech 13. - 14. 10. 2018 uspořádala místní organizace Svazu zahrádkářů v Dubicku
tradiční Podzimní výstavu ovoce a zeleniny.
Zájem občanů byl velký. Přesto, že letošní sucho nepřálo příliš úrodě, již od pátku přinášeli
květiny, ovoce a zeleninu do Domu zahrádkářů. Výstava byla doplněna výtvarnými pracemi
žáků Základní a Mateřské školy Dubicko, Hrabová a Bohuslavice.
Členky svazu zahrádkářů uchystaly občerstvení, napekly štrúdly a rolády. Největší zájem
mezi návštěvníky byl o jablečný mošt. Výstavu letos navštívilo více než 200 občanů z Dubicka
a okolí.
V pondělí patřila výstava dětem ze Základní školy v Dubicku, Hrabové a letos poprvé
i z Bohuslavic, kteří přišli po nové cyklostezce kolem Hoseny. Celkem bylo dětí na 170. Se
zvědavostí sledovaly výrobu moštu, který potom ochutnaly. Za své obrázky a výrobky byly
odměněny sladkým perníkem a lízátkem.
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo přispěli svými výpěstky a pomohli výstavu
zrealizovat, především členům výboru organizace v čele s předsedkyní p. Horákovou a dále
našim sponzorům, m.j. p. Křížkovi J. ml., Úsovsku a.s. a p. Tomíčkovi z Mohelnice a pozvat
všechny opět za rok na shledanou.
						
Za ČZS Eliška Müllerová
tajemník organizace

AVZO DUBICKO P.S.
Branný oddíl Dubicko se svou činností zaměřuje na práci
s dětmi, mládeží a dospělými, učí a trénuje základy v oblasti
střelby (sportovní střelby), lukostřelby, horolezectví, zdravovědy, orientace v přírodě, základy přežití, obratnosti, samostatnosti a další zajímavé činnosti vyplývající z náplně tohoto
spolku.

Jiřina Baumová

LUKOSTŘELECKÝ ODDÍL
Lukostřelba je krásný a elegantní sport pro všechny věkové kategorie. Rozvíjí nejen fyzickou sílu, ale velmi pozitivní vliv má také na lidskou psychiku. Učí nás trpělivosti, vytrvalosti, klidu a pokoře. Zážitek z dobře provedeného výstřelu a zásahu je velmi vzrušující.
Tohoto krásného koníčka můžeme pěstovat prakticky celý život.
Na střelnici v Dubicku ve spolku AVZO se lukostřelbě věnujeme už téměř tři roky. Všechno začalo nákupem pěti luků pro branný oddíl. Lukostřelbě jsme se pak věnovali průměrně jedenkrát za měsíc. Všechny instruktory však překvapilo, jak obrovský zájem o tento
sport projevují nejen děti, ale i dospělí. Na tento popud vznikl dne 23. 9. 2018 samostatný
lukostřelecký oddíl.
Naší snahou je poskytnout zájemcům o tento nádherný sport možnost si ho vyzkoušet
a poznat. Vážným zájemcům pak možnost účastnit se pravidelných tréninků v našem oddílu. Náš oddíl je zaměřen na tradiční a 3D lukostřelbu. Tento druh lukostřelby se nejvíce
podobá původnímu způsobu střelby z luku. Existují zde také různé způsoby míření a odhadu vzdálenosti. V tradiční lukostřelbě nepoužíváme žádné pomůcky, jako jsou mířidla,
stabilizátory, vypouštěče a podobně.
Naše tréninky probíhají na střelnici, ale v tomto zimním období každou neděli v době Od
15.00 – 17.00 v sokolovně v Dubicku.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Žilka Roman Dcv.
http://lukostrelba.strelnicedubicko.cz/

POSLEDNÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH
Závod Hanušovická trefa, který proběhl 24. 11. 2018 v Hanušovicích. Náš tříčlenný tým
ve složení Vladimír Skála, Martin Žák a Martin Polák získali prvenství v kategorii družstev ve střelbě ze vzduchové pušky v leže a ve stoje. Navíc naši borci obsadili první místo
v jednotlivcích a to Martin Polák, druhé místo obsadil Martin Žák.
Blahopřejeme našim úspěšným závodníkům a těšíme se na jejich další sportovní
úspěchy.
Předseda AVZO Dubicko p.s.
Tomáš Zabloudil

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Hned po Novém roce odstartuje dvacátý ročník Tříkrálové sbírky organizované zábřežskou Charitou. Tříkráloví koledníci budou navštěvovat domácnosti od 2. do 13. ledna.
Posláním tří králů je přinášet do všech domovů požehnání, šířit radostnou zvěst o narození Ježíše a poprosit o pomoc pro ty, co ji potřebují.
Z nadcházejícího výtěžku sbírky chce Charita přispět na zřízení nového chráněného pracoviště v Zábřehu, kde najdou zaměstnání lidé se zdravotním postižením a sociálním
handicapem, na trhu jinak neuplatnitelní. Dalším záměrem je doplnit zásoby půjčovny
zdravotnických a rehabilitačních pomůcek o nejčastěji využívané a chybějící: invalidní
a sprchovací vozíky, antidekubitní matrace, polohovací postele a chodítka.
Skupinku králů vyslaných zábřežskou Charitou poznáte podle úředně zapečetěné pokladničky s logem Charity, typickým královským oděvem s keramickou hvězdičkou, ale
především budou doprovázeni vedoucím skupinky starším 15 let, který se na požádání
prokáže občanským průkazem a pověřením k prováděním sbírky – průkazkou. Navštíveným lidem koledníci přinášejí dary: cukřík, symbolizující bílé zlato, vonné kadidlo
a především přání do nového roku vyjádřené nápisem K+M+B+2019 na veřeje dveří. Do
pokladničky pak můžete přispět libovolným finančním darem.
Konání tříkrálové (veřejné) sbírky je povoleno na celém území ČR magistrátem hl. města
Prahy.
„Děkujeme za věnované prostředky a důvěru pomáhat našim prostřednictvím těm nejpotřebnějším z nás,“ děkuje koordinátorka sbírky Jana Skalická z Charity Zábřeh.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v sobotu 5. 1. 2019.
Charita Zábřeh – sociální služby, zdravotní péče, humanitární a sociální pomoc
www.charitazabreh.cz

Římskokatolická farnost Dubicko vás srdečně zve na prohlídku betléma v kostele
Povýšení sv. Kříže v Dubicku. Kostel bude otevřen ve středu 26. 12. 2018 a ve čtvrtek 27. 12. 2018 vždy od 14 do 16 hod. Vezměte své nejbližší a přijďte se podívat.
Kamila Suchá

Kruh přátel hudby a OÚ Dubicko Vás srdečně zvou na

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT
v neděli

6. ledna 2019 ve 14:00

Sokolovna Dubicko
účinkuje

Zábřežský komorní orchestr
dirigent:

Milan Plodek

sólisté:

Eliška Hrochová
- soprán
Stanislav Bartošek - trubka

recitace: Julie Suchá
Na programu:
Henry Purcell, Johann Sebastian Bach,
E. H. Grieg, Peter Warlock, Edward Elgar
Vstupné dobrovolné

Srdečně zvou pořadatelé

Bohatá tombola
Občerstvení zajištěno

vstupné dobrovolné

neděle 17. 2. 2019
ve 13,30 hodin

sobota 16. 2. 2019
ve 20 hodin

vstupné 70,- Kč
K tanci a poslechu hraje
skupina NOA

dětský maškarní karneval

XVI. rodičovský ples

PRADUB z.s., ZŠ a MŠ Dubicko
pořádají

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA
v Medlově a Uničově
Působení na akupunkturní dráhy
Bylinná terapie
Aurikuloterapie (stimulace ušního boltce)
Masáže, baňkování, Guasha
Dietetika (stravování)
Pohybová terapie

BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE
Pro psychickou, emocionální
a fyzickou rovnováhu
Bc. Lucie Křížková Mikušková
Poradenství v Uničově a Medlově

Tel: +420 731 286 445
Mail: mikuskova@tcmqilin.cz
www.tcmqilin.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Natália Enger		

Dubicko, 7. května 171

Z našich řad odešli:
Marie Lanková Dubicko, Družstevní 13

JUBILANTI

V měsíci říjen – prosinec 2018

oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Gregorová Dagmar
Hamplová Marie
Hlaváčková Jarmila
Kristenová Anna
Štěpánová Marie
Hampl Vratislav
Březina Jaromír
Šafářová Jiřina
Voráčová Božena
Krečmerová Jarmila
Vašíček Zdeněk
Pur Josef
Vybíralová Hana
Krečmer Jaroslav
Hrochová Helena
Plhák Josef
Kupková Justina

Dubicko 226
Dubicko 137
Dubicko 253
Dubicko 191
Dubicko 213
Dubicko 78
Dubicko 134
Dubicko 13
Dubicko 227
Dubicko 114
Dubicko 225
Dubicko 339
Dubicko 251
Dubicko 114
Dubicko 11
Dubicko 97
Dubicko 155

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

Dubicko 207
Dubicko 182
Dubicko 160
Dubicko 204
Dubicko 256
Dubicko 213
Dubicko 205
Dubicko 266
Dubicko 113
Dubicko 146
Dubicko 34
Dubicko 199
Dubicko 213
Dubicko 241
Dubicko 177
Dubicko 141
Dubicko 230

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/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

