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Vážení spoluobčané,
v rukou držíte další číslo Dubického zpravodaje. Byl bych velice rád, abyste věnovali
pozornost článku, který popisuje změnu způsobu nakládání s odpady v naší obci. Jsem
přesvědčen, že tato změna povede k lepšímu třídění odpadů, nicméně budu velice rád, za
každý podmět a připomínku. Touto problematikou se bude zabývat také zastupitelstvo
obce na svém dalším zasedání ve středu 16. 10. 2019.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:
 Změna systému shromažďování odpadů v obci. Vznikla pracovní skupina z členů zastupitelstva a občanů, která předkládá návrh změny (samostatný článek zpravodaje).
V současné době je třídění na velice špatné úrovni.
 Rekonstrukce Hasičské zbrojnice. Předpokládaný termín slavnostního otevření zbrojnice je neděle 3. 11. 2019.
 Realizace částečné úpravy objektu kostela Náboženské obce Církve československé
husitské v Dubicku. V současné době je realizována přístupová cesta z Malé Strany.
V závěru září by se měl realizovat nový vstup do kostela.
 „Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti v Dubicku – stavba 3“. Až v měsíci říjnu bychom měli znát, zda jsme obdrželi dotaci (žádost o dotaci se
podávala v květnu).
 Výběr nejvýhodnější nabídky na stavební práce pod názvem „Oprava schodů a dlažeb
hřbitova v Dubicku“, kdy ekonomicky nejvhodnější nabídku podala firma EKOZIS
spol. s r.o., Zábřeh, v ceně 939.440 Kč vč. DPH. Na tuto akci čekáme na dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 500.000 Kč. Práce na opravě schodiště a chodníku
přes hřbitov začaly v pondělí 16. 9. Všechny návštěvníky hřbitova žádám o zvýšenou
opatrnost.

 Projednání a schválení žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Dubicko o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Dubicko ve výši 500.000 Kč, na dobu 5 let, na
opravu poničené opěrné zdi a oplocení.
 Jednání s TJ Sokol o možném odkupu antukového hřiště a využití tohoto prostoru
pro vybudování víceúčelového hřiště. Obec jako vlastník hřiště má větší šanci získat
dotaci.
 Poskytnutí investiční dotace ve výši 25.000 Kč z rozpočtu obce Dubicko AVZO Dubicko p.s., na realizaci stavby „Oplocení areálu střelnice AVZO Dubicko“ za účelem
snížení hluku do obce Dubicko.
 Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Dubicko ve výši 305.000 Kč Náboženské
obci Církve československé husitské v Dubicku na pokrytí nákladů spojených s realizací vybudování „Smuteční obřadní síně“ na pozemcích p.č. st. 86/1 a p.č. st. 86/2
v k.ú. Dubicko.
 Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dubicko ve výši 30.000 Kč Římskokatolické farnosti Dubicko na částečné pokrytí nákladů spojených s provozem Komunitního domu
pro seniory Dubicko v 1. pololetí roku 2019.
 Poskytnutí dotace na investiční akci ve výši 200.000 Kč z rozpočtu obce Dubicko Tělocvičné jednotě Sokol Dubicko na pokrytí části nákladů spojených s realizací projektu
„Rekonstrukce střechy sokolovny v Dubicku“.
 Příprava dětského hřiště před prodejnou jednoty. Na webových stránkách obce jsou
zveřejněny dva návrhy dětského hřiště pro malé děti a jeden návrh hřiště pro větší
děti a dospělé u cyklostezky na konci Nové ulice (bývalé dětské hřiště). Dětská hřiště
budou předmětem jednání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. 10. 2019. Svoje
připomínky prosím zasílejte na email starosta@dubicko.cz nejpozději do 7. 10. 2019.
 Přípis Ing. Miroslava Tomana, CSc., ministra zemědělství, o udělení výjimky z Pravidel
programu 120 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádrží“ na akci „Dubický potok“. Obec na základě tohoto přípisu je oprávněna žádat
o dotaci na opravu potoka.
 Návrh na zhotovení 4 kusů ležících dřevěných soch z umístěných dubových klád
v prostoru biocentra Hosena, které budou sloužit i jako lavičky k posezení návštěvníků.
 Pořádání Obecní veselice ve spolupráci s Českým rozhlasem Olomouc a příprava Hodové výstavy. Všem, kteří se uvedených akcí zúčastnili, děkuji a pevně věřím, že se obě
akce líbily. Vzhledem ke kladným ohlasům na letošní Hodovou výstavu, bychom chtěli
i příští rok dát možnost vystavit dalším sběratelům jejich exponáty. Proto žádáme občany, kteří mají doma nějaké historické předměty a chtěli by je příští rok vystavit, ať
kontaktují matrikářku OÚ případně starostu obce.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Vážení spoluobčané,
na posledních jednáních zastupitelstva obce Dubicko se řešila otázka změny sběru odpadu
v naší obci a byla vytvořena pracovní skupina, která dostala úkol připravit návrh změny
nakládání s odpady v naší obci. Na základě několika jednání tato pracovní skupina předloží na
říjnovém zasedání zastupitelstvu obce následující návrh nového systému nakládání s odpady
v obci Dubicko.
Nový systém nakládání s odpady, který se opírá o současně zavedený systém sběru
a třídění odpadů, počítá se zřízením 5 nových míst, kde budou umístěny typizované sběrné
nádoby (zvony), do kterých bude možno vytříděné složky odpadu trvale ukládat. Stále budou
v provozu sběrná místa u ČOV a na sběrném dvoře u fotbalového hřiště, kde budou umístěny
velkoobjemové kontejnery na železo, sklo, popeloviny, biologicky rozložitelný odpad (dále
jen BRO) a 1100 l kontejnery na směsný komunální odpad. Velkoobjemové kontejnery v ulici
Na Pekle budou nahrazeny zvony. Na sběrném dvoře u fotbalového hřiště bude možno
navíc odevzdat velkoobjemový odpad (např. koberce, matrace, nábytek), nebezpečné
složky komunálního odpadu (barvy, oleje, laky, akumulátory, baterie, pneumatiky apod).
Velkoobjemové kontejnery budou otevřeny u ČOV každý čtvrtek od 16 do 17 hodin a sobotu
od 11 do 12 hodin, sběrné místo u fotbalového hřiště vždy ve čtvrtek od 9 do 10 hodin
a sobotu od 11 do 12 hodin. Velkoobjemové kontejnery BRO budou otevřeny stále.
V případě využití svozu od vlastního domu bude odpad vyvážen jednou za 14 dní, směsný
komunální odpad v popelnici 120 nebo 240 l (kdo bude ke svozu komunálního odpadu využívat
popelnici, musí si ji pořídit na vlastní náklady). PET lahve a ostatní čisté plasty ve žlutých
igelitových pytlích a nápojové kartony v oranžových pytlích. Ostatní tříděný odpad může být
uložen do zvonů na nově zřízených místech v obci, nebo v uvedené době na sběrném místě
u ČOV a na sběrném místě u fotbalového hřiště. Každý občan se může svobodně rozhodnout,
jaký systém sběru odpadů zvolí.

Mapa sběrných míst:
1. u COOPu:
Kovy - zvon (otevřeno stále)
Sklo barevné - zvon (otevřeno stále)
Sklo bílé - zvon (otevřeno stále)
Papír - zvon (otevřeno stále)
Plast + náp. karton - zvon (otevřeno stále)
Oblečení (otevřeno stále)
Elektrozařízení (otevřeno stále)
Jedlý tuk a olej (otevřeno stále)

2. Nová ulice u čp.123:
Kovy - zvon (otevřeno stále)
Sklo barevné - zvon (otevřeno stále)
Sklo bílé - zvon (otevřeno stále)
Papír - zvon (otevřeno stále)
Plast + náp. karton - zvon (otevřeno stále)

3. u ČOV:
Kovy - zvon (otevřeno stále)
Sklo barevné - zvon (otevřeno stále)
Sklo bílé - zvon (otevřeno stále)
Papír - zvon (otevřeno stále)
Plast + náp. karton - zvon (otevřeno stále)
Kovy - velk. kont. (otevřeno čt a so)
Sklo - velk. kont. (otevřeno čt a so)
Popel - velk. kont. (otevřeno čt a so)
Směsný komunální odpad (otevřeno čt a so)
Bioodpad - velk. kont. (otevřeno stále)

4. Na Výsluní u čp. 300:
Kovy - zvon (otevřeno stále)
Sklo barevné - zvon (otevřeno stále)
Sklo bílé - zvon (otevřeno stále)
Papír - zvon (otevřeno stále)
Plast + náp. karton - zvon (otevřeno stále)
Oblečení (otevřeno stále)
Elektrozařízení (otevřeno stále)
Biodpad - velk. kont. (otevřeno stále)

5. Na Pekle u čp. 345:
Kovy - zvon (otevřeno stále)
Sklo barevné - zvon (otevřeno stále)
Sklo bílé - zvon (otevřeno stále)
Papír - zvon (otevřeno stále)
Plast + náp. karton (otevřeno stále)

6. Na Tvrzi u čp. 358:
Kovy - zvon (otevřeno stále)
Sklo barevné - zvon (otevřeno stále)
Sklo bílé - zvon (otevřeno stále)
Papír - zvon (otevřeno stále)
Plast + náp. karton - zvon (otevřeno stále)

7. Sběrný dvůr:
Kovy - velk. kont. (otevřeno čt a so)
Sklo - velk. kont. (otevřeno čt a so)
Popel - velk.kont. (otevřeno čt a so)
Směsný komunální odpad (otevřeno čt a so)
Stavební suť (otevřeno čt a so)
Biodpad - velk. kont. (otevřeno stále)
A další odpad: velkoobjemový odpad, nebezpečné odpady – barvy, oleje, apod., vyřazené
elektrozařízení a elektrospotřebiče – mikrovlnky, počítače, ledničky, televize, pračky, rádia atd.,
zářivky, tonery a cartridge apod., akumulátory + baterie, pneumatiky apod.
Nový systém nakládání s odpady by měl především zkvalitnit třídění jednotlivých složek odpadu a zároveň poskytnout větší komfort občanům, nicméně ten, kdo je spokojen se
stávajícím systémem, bude mít i nadále možnost ukládat odpad stejně jako doposud (na dvou
místech u ČOV a na sběrném dvoře u fotbalového hřiště). Zavedení nového systému nebude
finančně nákladnější než stávající systém likvidace odpadu.
Nejdůležitějším aspektem však zůstává přístup všech občanů Dubicka konkrétně v tom, aby
nepodlehli pokušení a veškerý odpad neukládali do popelnic!!!
V dnešní době končí odpad ze 45% na skládce, 38% se recykluje a 12% se energeticky využije. V roce 2035 by se mělo 65% recyklovat, 25% energeticky využít a pouze 10% končit na
skládce a to pouze odpad, který se nedá energeticky využít (např. popeloviny).
Připravovaný zákon o odpadech by měl motivovat obce, aby lépe třídily odpad. V roce 2019
bychom měli splňovat míru vytřídění odpadu 35%, v roce 2020 45%, v roce 2021 55%, v roce
2022 60%, v roce 2023 65% v letech 2024-5 70% a v roce 2027 75%. V roce 2018 jsme v naší obci
vytřídili odpad ze 48%, což zajišťuje splnění podmínek vytříditelnosti pouze do r. 2020.
Obec, která nebude splňovat uvedená procenta třídění odpadu, bude platit poplatek za ukládání na skládku až 2,5 krát vyšší než obec, která bude splňovat předpoklady třídění odpadu.
Smyslem nového systému sběru a třídění odpadu je docílení vyšší kvality v oblasti třídění,
jenž bude podmínkou pro zajištění cenově přijatelných nákladů na likvidaci odpadu. Současná
nekázeň ve sběru odpadu, která se závažně projevuje v jednotlivých velkoobjemových kontejnerech, není do budoucna vzhledem ke zpřísňující se legislativě udržitelná.
Chystaný systém s sebou přinese mnoho změn, ale pevně věřím, že povedou k větší spokojenosti nás všech a zároveň k zodpovědnějšímu přístupu k nakládání s odpady. Žijeme v době,
kdy ekologické otázky a ochrana životního prostředí začaly být velmi aktuální a je na nás, jak se
k nim postavíme. Zda budeme jen nečinně přihlížet anebo se i my připojíme ke snahám zachovat přírodu tak, jak ji známe dnes, i pro naše děti a děti jejich dětí. Proto vás prosím, snažme se
zamýšlet nad tím, kolik jakého odpadu produkujeme a jak s ním nakládáme, aby jeho negativní
dopad na planetu byl co nejmenší. Změny nejsou o velkých gestech, jsou o každodenních rozhodnutích každého z nás.
Nový systém nakládání s odpady bychom rádi zavedli již v první polovině roku 2020.

Vážení spoluobčané,
velice Vás žádám o to, abyste neodhazovali do záchodů vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, zbytky zeleniny, jídel, zbytky tuku. Denně je nutné z čistírny odpadní vod vyseparovat 30–40 kg tohoto odpadu, což zvyšuje provozní náklady čistírny
a v konečném efektu to všichni zaplatíme.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

SVS připomíná chovatelům povinnost nechat
čipovat své psy do konce roku

Majitelé psů v České republice mají ještě zhruba 100 dní na to, aby nechali svá zvířata
u soukromého veterinárního lékaře označit mikročipem. K 1. lednu 2020 bude na základě
novely veterinárního zákona schválené v roce 2017 povinné očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít
pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno
před 3. červencem 2011. Státní veterinární správa (SVS) aktuálně zveřejnila na svém webu
odpovědi na nejčastější otázky na téma povinného čipování psů.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost, (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Dlouhodobě je označení
psa (ale také kočky či fretky) čipem povinné v případech, že s ním majitel cestuje do zahraničí, v řadě obcí tuto povinnost na lokální úrovni již roky ukládají místní vyhlášky. Povinná
evidence psů v současné době funguje ve většině zemí Evropské unie.
Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce
cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z bioompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Za psa bez
označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč.
Zavedení povinného označení všech psů by mělo do budoucna především usnadnit identifikaci psů ze strany kontrolních orgánů a tím také zefektivnit monitoring chovů a kontrolu dodržování stanovených předpisů chovateli. Komplikovaná identifikace psů mimo jiné
často znesnadňuje veterinárním inspektorům postihování problematických chovů velkého množství zvířat – tzv. množíren.
U označeného zvířete bude možné snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem, což je přínosné v případech krádeží psů, ale také v případech, kdy zvíře způsobí škodu, (například
zaviní dopravní nehodu, zraní člověka či „pytlačí“) a je potřeba identifikovat zodpovědnou
osobu. Zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí
ke svému původnímu majiteli, než neoznačený pes.
„Státní veterinární správa apeluje na chovatele, aby včas navštívili se svým psem ošetřujícího veterinárního lékaře a nechali psa čipovat,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
„Chápeme, že nová povinnost přinese sice jednorázovou administrativní a finanční zátěž pro
chovatele ve výši stovek korun, nicméně její přínosy by měly být dle našeho očekávání výrazně
vyšší,“ dodal Semerád.
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS
Čipování psů provádí ve své ordinaci MVDr. Milan Hojgr, Na Výsluní 300, v době ordinačních hodin.

Seznam plánovaných odstávek el. energie v obci Dubicko
7. 10. 2019 (08:00 - 14:15) - plánovaná odstávka č. 110060671231
Dubicko, Na Výsluní
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NEBEZPEÍ V TOPNÉ SEZÓN
Blíží se zima a brzy zane topná sezóna. Nepodcete pípravu a zkontrolujte si,
nebo si nechte zkontrolovat, bezpený stav vašeho topidla a spalinové cesty.
Jednou z nejastjších píin vzniku požár, pi kterých dojde k úmrtí lovka,
je špatný technický stav topidla nebo komínu. Pi provozu topidel a komín je
dležité pamatovat na bezpenostní zásady a dodržovat lhty pro ištní a
kontrolu topidel a komín. V lednu 2016 nabyla úinnosti vyhláška . 34/2016
Sb., o ištní, kontrole a revizi spalinové cesty. Proto, aby nedošlo ke
zbyteným újmám na zdraví nebo škodám na majetku

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

poínejte si tak, aby pi provozu topidla a spalinové cesty nedocházelo
ke vzniku požáru,
dodržujte lhty kontrol a ištní spalinové cesty podle vyhlášky .
34/2016 Sb.,
dodržujte bezpené vzdálenosti holavých pedmt od topidla a
spalinové cesty,
pi instalaci a údržb topidla dodržujte návod výrobce,
i plynová topidla a jejich spalinové cesty se musí minimáln 1x ron
nechat zkontrolovat odborn zpsobilou osobou (kominík),
v topidlech používejte k topení pouze palivo k tomuto topidlu urené,
pálit napíklad odpad, výrazn snižuje životnost topidla i spalinové
cesty,
pi topení vlhkým (erstvým) devem dochází k rychlému zarstání
spalinové cesty,
pozor na popel, i zdánliv vychladlý popel mže zpsobit požár, popel
vždy skladujte v neholavých nádobách, mimo ostatní domovní odpad,
správn vyištné a seízené topidlo se spalinovou cestou je také
výrazn úspornjší pi spoteb paliva,
pokud se vám pes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte
hasie prostednictvím tísové linky 150 nebo 112.

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

Hasiský záchranný sbor Olomouckého kraje









NEBEZPEÍ POŽÁR OD SVÍEK
Každoron dochází v období listopadu a adventních svátk k nárstu potu
požár zpsobených hoící svíkou. Hoící svíka dotváí romantiku
podzimních veer a zejména vánoních svátk. Je souástí rzných svícn,
adventních vnc, pípadn aromalamp. Pedevším je to ale otevený ohe a je
poteba s ním podle toho zacházet. Proto aby nedošlo ke zbyteným újmám na
zdraví nebo škodám na majetku

•
•
•
•
•
•
•
•

peliv volte místo, na které svíku ukládáte,
svíku vždy umísujte na neholavou podložku v dostatené
vzdálenosti od holavých pedmt,
neumísujte svíky k oknm a do prvanu,
tte pozorn informace o bezpeném zacházení s výrobkem na
píbalovém letáku svíky, pípadn aromalampy,
hoící svíky nenechávejte nikdy bez dozoru,
dbejte zvýšené opatrnosti pi pohybu osob v místnosti se zapálenou
svíkou, zejména pi he dtí,
ped odchodem z bytu a ped tím, než jdete spát, svíku dkladn
uhaste,
pokud se vám pes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole,
volejte hasie prostednictvím tísové linky 150 nebo 112.

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

Hasiský záchranný sbor Olomouckého kraje

Čištění a revize komínů proběhnou v naší obci ve dnech
5.-6. října 2019 (sobota-neděle). Zájemci se mohou osobně
zapisovat do seznamu na OÚ Dubicko a to nejpozději do
středy 2. 10. 2019.
Radka Linhartová
matrikářka
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ZO ČZS Dubicko

uspořádá ve dnech

5. – 6. 10. 2019

ve výstavní síni Domu zahrádkářů

Výstavu ovoce a zeleniny
Výstava bude doplněna výtvarnými
pracemi žáků ZŠ z Dubicka.
Občerstvení pro návštěvníky zajištěno.
Pátek
Sobota
Neděle

Příjem exponátů :

4. 10. 2019 od 16.00 - 18.00 hod.
Otevření výstavy :

5. 10. 2019
6. 10. 2019

14.00 - 18.00 hod.
9.30 - 12.00 hod.
13.00 - 18.00 hod.

Srdečně zvou pořadatelé.

Vstupné dobrovolné.
Odvoz exponátů

7. 10. 2019

15.00 - 17.00 hod.

Kruh přátel hudby Dubicko
Vás srdečně zve na

KONCERT

STUDENTŮ A PROFESORŮ
KONZERVATOŘE P. J. VEJVANOVSKÉHO

ve středu 9. října 2019 v 17.30 hod.
v sále Mateřské školy v Dubicku

Účinkují:
studenti z klavírní třídy Ondřeje Hubáčka
a violoncellové třídy Kamila Žvaka
Vstupné dobrovolné

Kruh přátel hudby Dubicko Vás srdečně zve na

KONCERT
Kolčavova kvarteta
Hrají:

   	
   	
   	
   	

Kristýna Kolčavová  		
Kryštof Kolčava		
Dominik Kolčava		
František Kolčava		
Hana Suchá			

- housle
- housle
- viola
- violoncello
- zpěv

V neděli 20. října 2019 v 15 hodin
kostel Povýšení Svatého Kříže v Dubicku
Na koncertu zazní díla:
Josefa Suka, Antonína Dvořáka, K. S. Saense, J. Olejníka
a dalších mistrů

Vstupné dobrovolné

KOSMETIKA A MASÁŽE
Lucie Zabloudilová Trendlová

7. května 75, Dubicko
zdravotní středisko – vchod z boku
nabízím
masáže a kosmetiku s dlouholetou praxí

Masáže: aroma, klasická, konopná, medová, čokoládová, masáž lávovými
kameny, reflexní masáž chodidel, antistresová masáž hlavy a šíje, konopný
a kokosový rituál (peeling + masáž)
Kosmetika: formování obočí, barvení řas a obočí, hloubkové čištění, peeling,
masáž obličeje a dekoltu, aplikace séra a pleťové masky, ošetření pleti ultrazvukovou galvanickou žehličkou, vše za použití české profesionální kosmetiky
značky Ryor.
V prodeji dárkové poukazy a kosmetika Avon.
Pro nové zákazníky nabízím do konce roku 2019 slevu 30% na Vámi vybranou
první proceduru.
Přijďte se zrelaxovat, odpočinout si nebo se zkrášlit.
Těším se na Vás

Lucie Zabloudilová Trendlová

Telefonní číslo pro objednání: 604 538 404

Poděkování personálu hostince U Nevrlých za jejich skvělé služby při příležitosti uspořádání svátečního oběda k oslavě životního jubilea. Celá rodina
byla velmi spokojena.
Srdečně děkujeme a přejeme další spokojené klienty.
Manželé Věra s Jan Klausovi

společenská kronika
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Tomáš Sobotík
Tobias Bartošík

Na Tvrzi 357
Nová ulice 122

manželství uzavřeli tito občané naší obce:

JUBILANTI

Michal Křenek
David Jakeš
Miloš Stryk
Zdeněk Monse
Jakub Suchý
Tomáš Vachutka

Lucie Brujevičová
Lucie Fabryová
Božena Urbanová
Petra Potěšilová
Aneta Peková
Milena Urbášková

v měsíci červenci – září 2019

oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Blahut Arnold
Kunert Jan
Purová Anna
Urbášek Jaroslav
Zbíralová Irena
Vepřková Jarmila
Kopa Jan
Klaus Jan
Weinlichová Vlasta
Čimburová Olga
Křížková Marie
Diviš Josef
Urbášek Jaroslav
Kukula Walther

Šamalík František
Urbášková Anna
Skoumalová Miroslava
Kristenová Miroslava
Vašíčková Marie
Daříček Milan
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.
V měsíci červnu 2019 oslavila významné životní jubileum paní Marta Žilková,
kterou jsme neuvedli v minulém zpravodaji. Dodatečně gratulujeme.
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 2019/III
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

