Dubický
zpravodaj
Čtvrtletník Obce Dubicko
ročník 2020/II 18. září 2020

Vážení spoluobčané,
dnes a denně se kolem nás šíří informace o pandemii COVID-19. Moc nám všem přeji,
abychom se s touto zvláštní situací vypořádali se zdravým selským rozumem. Buďme
obezřetní, abychom toto nelehké období zvládli ve zdraví jak fyzickém, tak i ve zdraví
našich vztahů s nejbližším okolím.

Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:
 Přistoupení na cenovou nabídku Ing. Najmanové na zhotovení projektové dokumentace
„Stavební obvod Na Tvrzi III – Nová varianta výstavby“ za cenu 154.000 Kč a schválení
příslušné smlouvy.
 Zhotovení dětského hřiště v prostoru obecního pozemku u fotbalového hřiště a sběrného
dvora.
 Příprava nových webových stránek obce Dubicko a schválení smluv se společností Galileo
Corporation s.r.o., která tyto stránky realizuje.
 Jednání se společností MAPO Ambulance s.r.o. o pronájmu nebytových prostor v objektu
zdravotního střediska za účelem provozování zdravotní péče praktického lékařství pro děti
a dorost.
 Přijetí cenové nabídky společnosti Osigeno veřejné zakázky a dotace s.r.o., Vikýřovice, na
zabezpečení výkonu administrativních činností souvisejících s podáním žádosti o dotaci
z dotačního programu MZe-Dotační program 129390 „Podpora opatření na drobných
vodních tocích a malých nádržích-2 etapa“ v nabídkové ceně 40 tis. Kč bez DPH a schválení
příslušné smlouvy na tyto služby.
 Záměr obce Dubicko na pronájem nebytových prostor v objektu Obecní úřad Dubicko,
Velká Strana 56, Dubicko, za účelem podnikatelské činnosti – provozování holičství a kadeřnictví.

 Přistoupení na cenovou nabídku společnosti EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí, na
realizaci nové rozhlasové ústředny, včetně napojení do systému JSVI (komunikace se sirénou pro JSDH) v nabídkové ceně 117.000 Kč bez DPH.
 Řešení odvodu dešťové vody z některých nemovitostí na ulici 7. května.
 Schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb balíkovny pro Českou poštu, s.p.
 Schválení smlouvy na aktualizaci strategického rozvojového dokumentu naší obce „Rozvojová strategie obce Dubicko do roku 2030“ se zhotovitelem MAS Horní Pomoraví o.p.s.
 Informace Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvková organizace, o veřejnosprávní kontrole Krajského úřadu Olomouckého kraje, na čerpání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, se závěrem „kontrola neshledala žádné
pochybení“.
 Protokol o provedení následné kontroly dne 11. 6. 2020 Krajským úřadem Olomouckého
kraje na dotace poskytnuté obci v roce 2019 se závěrem splnění podmínek.
 Informace JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh o možnosti rozšíření prodejny v Dubicku o prostory bývalé masny.
 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy Základní škola a mateřská škola
Dubicko, příspěvková organizace, v rozsahu 56 dětí pro školní rok 2020/2021.
 Poskytnutí investiční dotace ve výši 100.000 Kč z rozpočtu obce Dubicko Tělocvičné jednotě Sokol Dubicko na rekonstrukci střechy sokolovny Dubicko
 Nacenění výměny střešní krytiny na objektu kabiny FC Dubicko.
 Návrh změny Obecně závazné vyhlášky obce Dubicko č. 03/2020, k zajištění udržování
čistoty ulic a jiných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, spočívající ve změně a doplnění čl. 3 odst. 4. „koupání psů je zakázáno
v období od 1. 6. do 30. 9. v době od 9.00 hod. do 19.00 hod.“. Konkrétní znění OZV bude
předloženo k projednání na příštím zasedání zastupitelstva obce dne 21. 10. 2020.
 Uzavření partnerské smlouvy o spolupráci mezi Obcí Dubicko a Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko na regionální projekt „Zábřežsko kompostuje“.
 Přistoupení na cenovou nabídku KUBÍČEK VHS, s.r.o., Velké Losiny, na pořízení 2 ks vakuových vývěv pro ČOV Dubicko v ceně zařízení cca 400 tis. Kč. Část nákladů bude vykryta z fondu údržby a oprav kanalizace a ČOV.
 Schválení dotací z rozpočtu obce Dubicko na činnost v roce 2020:
Spolek rybářů obce Dubicko, z.s. ve výši 30.000 Kč
AVZO Dubicko, p.s. ve výši 25.000 Kč
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dubicko ve výši 25.000 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dubicko ve výši 40.000 Kč
FC Dubicko, z.s., ve výši 50.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Dubicko ve výši 100.500 Kč

Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Vážení spoluobčané,

v minulém týdnu jsem obdržel informaci od zástupce společnosti MAPO Ambulance
s.r.o., že ukončili spolupráci s MUDr. Miladou Saxovou. Pokud společnost MAPO Ambulance s.r.o. získá lékaře, který by mohl pracovat v Dubicku, jsou připraveni opět otevřít
dětskou ordinaci. S MUDr. Miladou Saxovou jsem domluven, že k 30. 9. 2020 vyklidí
prostory ordinace. Touto cestou bych chtěl paní MUDr. Miladě Saxové poděkovat za období, které v Dubicku strávila a popřát ji vše dobré v dalším jejím životě.
Kdo nemá zajištěného pediatra pro své dítě, může se obrátit na MUDr. Gabrielu Debre,
Školská 13, Zábřeh. Ta Vaše dítě příjme do péče, tel. č. +420 583 411 175, +420 702 196 616.
Ordinační hodiny ambulance Zábřeh, Školská 13:
Pondělí
Úterý

Středa
Čtvrtek
Pátek

08.00 - 10.00

ordinace

10.00 – 12.30/13.00 – 18.00

pro zvané

07.30 - 08.00

pro zvané

08.00 – 12.00

poradna

12.30 – 15.30

ordinace

08.00 – 10.00

ordinace

10.00 – 12.00

pro zvané

08.00 - 10.00

ordinace

10.00 – 12.00

pro zvané

08.00 – 10.00

ordinace

10.00 – 11.00

pro zvané

Mgr. Václav Hampl
starosta obce

MOŠTÁRNA ZO ČZS DUBICKO
PROVOZNÍ DOBA:
od 15. 9. 2020 do 31. 10. 2020 v sobotu a v úterý (kromě 9. 10. 2020)
PO TELEFONICKÉ OBJEDNÁVCE:

P. LAJDORFOVÁ

CENA A PODMÍNKY:

5,- Kč / 1 litr šťávy

– OVOCE OMYTÉ
– ODPAD LIKVIDUJE ZÁKAZNÍK
– MOŠT SI ODVÁŽÍ VE VLASTNÍCH NÁDOBÁCH

tel.: 731 520 763

Čištění a revize komínů proběhnou v naší obci ve dnech 25.–26. 9. 2020
(pátek–sobota). Zájemci se mohou osobně zapisovat do seznamu na OÚ
Dubicko a to nejpozději do úterý 22. 9. 2020.
Radka Linhartová
matrikářka

Návštěva hasičů v MŠ Malíček
Ve čtvrtek 26. 6. 2020 zavítali k nám do mateřské školky dobrovolní hasiči z Dubicka
se vzdělávacím programem pro předškolní děti.
Děti se postupně seznámily s významem hasičského sboru, s různorodými zásahy,
ke kterým jsou jejich členové přivoláni. Hasiči hovořili o likvidaci požáru, záchraně lidí
i zvířat, o pomoci při povodních, či dopravních nehodách, ale i o záchraně lidí na skalách.
Naučili děti, jak správně oznámit požár i jinou výjimečnou situaci, se kterou se setkají.
Děti byly zaujaty ochranným oblečením hasičů, které si mohly vyzkoušet. Nejvíce děti
ohromila možnost si zkusit stříkání hadicí v prostorách zahrady MŠ. Celá akce předčila
všechna očekávání. Tímto děkujeme za naučné dopoledne a drobné dárečky dětem.
Těšíme se na další setkání s Vámi
MŠ Malíček

ZO ČZS Dubicko
uspořádá ve dnech 10. – 11. 10. 2020
ve výstavní síni Domu zahrádkářů

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

Pátek

Příjem exponátů:
9. 10. 2020 od 16.00 – 18.00 hod.

Sobota 10. 10. 2020
Neděle 11. 10. 2020

Otevření výstavy:
14.00 – 18.00 hod.
9.30 – 12.00 hod. 13.00 – 18.00 hod.

Srdečně zvou pořadatelé.

Odvoz exponátů

Vstupné dobrovolné.

12. 10. 2020

15.00 – 17.00 hod.

Střelnice AVZO Dubicko, p.s.
Vážení spoluobčané,
náš spolek je následovníkem střelnice Svazarmu, která byla založena
a zkolaudována koncem sedumdesátých let minulého století ve stávajícím areálu.
Prostor střelnice, který byl ještě před pár lety v poměrně zanedbaném stavu a sloužil
pouze k pořádání karnevalu, se snažíme postupně upravovat a opravovat tak, aby byl
důstojným a bezpečným místem pro provozování jak našich aktivit, tak i rekreačních,
sportovních a společenských aktivit veřejnosti.
Závěr roku 2019 byl v činnosti střelnice poměrně hektický.
Za přispění obce jsme vybudovali protihlukovou stěnu a na hranici střelnice vysázeli
řadu listnatých a jehličnatých stromů. Tato opatření přispívají ke snížení hluku a opticky
uzavírají areál střelnice. Nadále zůstává volný průchod pro občany přes střelnici na veřejnou účelovou komunikaci směrem do Potůčků a na Hrabovou.
Rok 2020 jsme zahájili již tradiční, a čím dál úspěšnější Čočkovkou.
Potom bohužel přišel výrazný útlum našich aktivit, podobně jako u celé řady dalších
spolků, ovlivněný virovou pandemií.
Klubová činnost se postupně začala rozvíjet až koncem prvního pololetí, a to jak ve
formě klubových akcí, tak i akcí pro veřejnost.
Tyto aktivity by nebylo možné provozovat bez neustálé údržby areálu, která spočívá v sečení trávy, odstraňování náletových dřevin, kácení přestárlých suchých stromů
a údržby a oprav nemovitého zařízení střelnice.
V rámci zvýšení bezpečnosti na střelnici a v neposlední řadě i k zamezení neoprávněného využívání střelnice a zabránění vandalismu jsme instalovali kamerový
systém.
Další vývoj klubových aktivit v druhém pololetí tohoto roku bude závislý na vývoji
epidemiologické situace, v současné době se snažíme provozovat aktivity spíše pro menší
počet účastníků.
Velmi úspěšně pokračuje oddíl lukostřelby, vedený Romanem Žilkou, který AVZO
a tím i obec Dubicko, úspěšně reprezentuje na soutěžích.
Prostory a zázemí střelnice nabízíme i k dalším aktivitám pro širokou veřejnost typu
propagačních a společenských akcí a rodinných oslav.
MUDr. Michael Fischer
předseda AVZO Dubicko p.s.

Kruh přátel hudby a farnost Dubicko Vás srdečně zvou na

VARHANNÍ
KONCERT

neděle 4. října 2020

15.00 hod.

DUBICKO

kostel Povýšení Svatého Kříže

Irena Chřibková
varhany
Hana Suchá
František Kolčava
Kryštof Kolčava
Alžběta Kolčavová

-

soprán
violoncello
housle
housle

Vstupné dobrovolné, roušku nebo šátek s sebou.

Z našich řad odešli:
Marie Hamplová
Milan Šlampa
Libuše Unzeitigová
Miroslav Strnad
Irena Zbíralová
Jan Voráč

Dubicko, Rybník 137
Dubicko, 7. května 205
Dubicko, 7. května 210
Dubicko, U Lesa 247
Dubicko, Křepelka 184
Dubicko, Velká Strana 36

společensKÁ KroniKa
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Josef Mikuška
Kryštof Šteigl
Ondřej Mauler

U Hájovny 299
Na Tvrzi 356
Smíchov 83

Rostislav Hás
Benedova 15
Nikol Pagáčová
U Hájovny 230
Tereza Tomanová Nová ulice 301

Manželství uzavřeli tito občané naší obce:
Jiří Adolf
Štěpán Schiﬀer
Karel Mařík
Tomáš Höchsmann

JUBILANTI

Jaroslava Klímová
Martina Sojáková
Kristýna Kolčavová
Veronika Strnadová

v měsíci červenci – září 2020

oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Blahut Arnold
Kunert Jan
Mrkos Vlastislav
Purová Anna
Urbášek Jaroslav
Králová Jindřiška
Vepřková Jarmila
Kopa Jan
Klaus Jan
Weinlichová Vlasta
Čimburová Olga
Linhart Ladislav
Čechová Jana
Křížková Marie
Diviš Josef
Paštiková Marie

Urbášek Jaroslav
Šamalík František
Urbášková Anna
Skoumalová Miroslava
Kristenová Miroslava
Vašíčková Marie
Daříček Milan
Sládková Anna
Žilka Josef
Hufová Emilie
Braný Ladislav
Šafář Miroslav
Mlýnková Věra
Pavlík Zdeněk
Kopa Jaromír
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 2020/II
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

Vážení spoluobčané,
máme za sebou více jak dva měsíce nového systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Za tuto dobu
jsme přišli na několik oblastí, ve kterých máme stále co zlepšovat, aby systém
fungoval ještě lépe.
- PET lahve a tetrapaky, prosím, sešlápněte. Toto jednoduché řešení má
obrovský efekt. Myslím, že všichni to víme, ale většina lahví i tetrapaků
(krabice od mléka) jsou odkládány nestlačené a zabírají tak mnohem více
místa,
- plasty, prosím, odkládejte hlavně před dům v den svozu firmou EKO servis
Zábřeh. Kontejnery rozmístěné v obci jsou určené přednostně pro kolemjdoucí. Vytříděné plasty z domácností jsou odváženy od domů v pytlích
samostatně,
- do zvonů na papír, prosím, krabice rozkládejte nebo sešlápněte. Nesložené
krabice jsou velmi objemné - kontejner se tak velmi rychle zaplní. Pokud
ale taková situace nastane, bývá často možné papír do kontejneru vkládat
ještě z druhé strany,
- velké kartony, které se do zvonů nevlezou, odvezte na sběrný dvůr u fotbalového hřiště ve stanovené provozní době. Pokud je odložíte mimo zvony,
mohou se rozmočit nebo být rozfoukány větrem, přiděláváte tak práci zaměstnancům obce a ti potom nemohou být tam, kde jsou potřeba,
- železný odpad, který se nevleze do zvonu, ukládejte na sběrném dvoře
u fotbalového hřiště nebo u ČOV, kde jsou na ně určené velkoobjemové
kontejnery, do kterých se vejdou bez problémů,
- do žlutého pytle na plasty patří veškerý plast, který není znečištění (sáčky
od křupek, brambůrků, všechny pet lahve - sešlápnuté, obaly od tekutého
mýdla, fólie, kelímky od jogurtů, drobný polystyrén, sáčky od vakuovaných
sýrů, salámů...). Kelímky od jogurtů není třeba vymývat, ale nesmí obsahovat zbytky původního obsahu. Pokud budete váhat, zda odpad patří do
plastu nebo papíru, rozhodněte se podle toho, jaký materiál převažuje,
- pytle na plasty a tetrapaky se vydávají na sběrném dvoře u fotbalového
hřiště a v zimním období u ČOV v provozní době. Na poště nebo na OÚ
se vydávat nebudou. Není možné je nechat volně přístupné, hned by se
rozebraly. Obec Dubicko se zapojila k mikroregionu Zábřežsko s žádostí
o dotaci na pořízení žlutých popelnic na plast. Pokud s žádostí uspějeme,
tak se pytle již nebudou vydávat vůbec a každá domácnost bude mít pouze
černou popelnici na komunální odpad a žlutou popelnici na plast. Ostatní
vytříděné složky odpadu tak bude možné uložit do zvonů, kontejnerů rozmístěných po obci,

- pokud je nádoba na odpad již plná, neskládejte další odpad mimo nádobu,
- na základě špatných zkušeností s chodem některých sběrných míst jsme
tam umístili bezpečnostní kamery. Případné odkládání pytlů s odpadem
u sběrného místa bude považováno za zakládání černých skládek a budeme nuceni, přestože je to nepříjemné pro všechny strany, tuto skutečnost
řešit na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s přestupkovým oddělením Městského úřadu Zábřeh,
- do černé popelnice patří pouze zbytkový odpad, který se nepodaří vytřídit
jinam,
- na některých kontejnerech se objevují různé vzkazy, kde chybí podpis autora. S těmito sděleními nemám nic společného. Já se vždy podepíši, pokud chci něco sdělit
Jsem přesvědčen, že systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je nastavený dobře, ale aby
mohl dobře i fungovat, je třeba, aby se zapojili opravdu všichni. A tak
všechny občany upřímně žádám, aby při odkládání odpadu mysleli na
to, aby pracovníci obce již odpad nemuseli brát do ruky a někam ho dál
přemisťovat. Ze zkušeností společnosti EKO servis máme počet nádob na
tříděný opad dostatečný a jsou i vhodně rozmístěny po obci. Nyní je to
jen na nás, abychom si v obci pořádek udrželi. Buďme k sobě ohleduplní
a chovejme se zodpovědně. Sebelepší odpadový systém bez tohoto přístupu každého z nás je neúčinný. Mysleme na naše děti, abychom jim předali
planetu v dobré kondici a snažme se pozitivně ovlivnit věci, které můžeme
ovlivnit, protože každá iniciativa se počítá. Nebráním se jakýmkoliv konstruktivním připomínkám.

Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Provozní doba:
Stanoviště č. 4 u ČOV:
Otevřeno v období od 1. 10.–31. 3.
úterý 16:00 – 17:00 hodin,
čtvrtek 9:00 – 10:00 hodin
Stanoviště č. 5 Sběrný dvůr:
Otevřeno celoročně
úterý

9:00 – 10:00 hodin

čtvrtek 16:00 – 17:00 hodin

Termíny svozu plastů – každé liché pondělí:
21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11.,
16. 11., 30. 11., 14. 12., 28. 12.
Termíny svozu komunálního odpadu
– každý lichý čtvrtek:
24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11.,
19. 11.,3. 12., 17. 12., 31. 12.
Termíny svozů v roce 2021 budou uvedeny v obecním kalendáři.

Jak se bude Dubicko rozvíjet v dalších sedmi letech?
Obec Dubicko v těchto dnech aktualizuje svůj rozvojový dokument – strategii, která bude určovat
priority rozvoje území obce a života v obci, v letech 2021 – 2027.
Na počátku tvorby dokumentu hodnotíme stávající stav, zajímá nás to, co si obyvatelé na obci
Dubicko cení, proč v Dubicku bydlí, ale i to, co jim v obci chybí a co by rádi změnili.
Další část strategie bude tvořit návrh aktivit nebo projektů, které byste rádi jako občané v Dubicku
realizovali. Jako občané obce se můžete podílet na optimálním nastavení oblastí, na které se budete
v obci nejvíce zaměřovat s cílem zvyšování kvality života v obci. V rámci strategie se pokusíme pro
tyto priority identifikovat zdroje financování (dotace, rozpočet obce, rozpočty dalších subjektů
apod.), a pojmenovat nositele konkrétních projektů ve vymezeném období. Tento dokument nám
tedy umožní se zodpovědně zamyslet nad tím, co nám v obci zlepší kvalitu života a je to zároveň
v nejbližších letech realizovatelné. Nositelem projektu nemusí být vždy jen obecní úřad, ale i třeba
škola, podnikatel či nezisková organizace.
V průběhu aktualizace strategie (září – listopad 2020) se snažíme komunikovat s obyvateli obce,
se zástupci neziskových organizací působících v obci, zástupci podnikatelů, zástupci školy a dalších
organizací a institucí. Budete tedy průběžně zváni na společná jednání (pokud nám v dotazníku níže
poskytnete kontaktní email) a zároveň vás již nyní žádáme o vyplnění úvodního dotazníku.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do připravené sběrné nádoby v budově obecního úřadu do
30. 9. 2020.

Úvodní dotazník pro obyvatele obce Dubicko
1. Jako obyvatel obce Dubicko jsem se životem v obci
(zakroužkujte jednu odpověď)
a)

velmi spokojen		

b)

spíše spokojen		
d) spíše nespokojen
				
c) velmi nespokojen

c) můj postoj je tak napůl – neutrální

2. Hodnocení života v obci dle oblastí
Známkování jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) …… označte v každém řádku známkou
Hodnocení života v obci dle oblastí
Bydlení
Školství
Zdravotnictví
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Životní prostředí (příroda, stav veřejných prostranství apod.)
Podmínky pro podnikání
Rozvoj obce
Informovanost o dění v obci

známka
1 – nejlepší,
5 – nejhorší

nedokážu
posoudit

3. Co se v rozvoji obce za posledních 5 let dle mého názoru opravdu podařilo (1-3 věci)?
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Co Vám v obci chybí? Např. jaké služby Vám v obci chybí?
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Na co by měli být, dle vašeho názoru, v následujících 5 letech využity finanční prostředky
obce prioritně.
Přiřaďte číslo dle nejvyšší priority (1 nejdůležitější, 5 absolutně nedůležité)
Priority pro financování aktivit v obci

Priorita
č.

Doplňující
poznámka/námět

Budování podmínek pro bydlení – nové stavební parcely, prostor
pro „usídlení“ mladých rodin
Zvyšování kvality vzdělávání (MŠ/ZŠ) – investice do školní budovy,
vybavení tříd, kvality pedagogů, zajištění specifických potřeb
dětí/žáků
Zdravotnictví – zajištění základní lékařské služby přímo v obci
(praktický lékař, zubař,…)
Veřejná doprava – vyjednání vhodnějších spojů veřejné dopravy,
doplnění spojů dle pracovních potřeb/školní docházky
(i soukr. dopravcem/ senior taxi apod.)
Opravy či budování nových místních komunikací
Kultura a společenský život, sportovní aktivity
Opravy památek v obci
Životní prostředí (příroda, stav veřejných prostranství apod.)
Zlepšení podmínek pro podnikání – nabídka obecních prostor pro
provoz drobných služeb (např. kosmetika, kadeřnice…), zřízení
dalších provozoven obchodu či služeb, nějaká další forma
spolupráce podnikatelů s obcí

6. Pokud chcete být pozváni osobním emailem na veřejné jednání k aktualizaci strategie obce,
prosím uveďte svůj email a informaci, pokud zastupujete také nějakou z organizací v obci.
Email / příp. telefon:

…………...……………..…………………………………………………………………………

Jsem zástupce za (možné zvolit více možností)
a) Občany obce				

d) Podnikatele obce

b) Zastupitelstvo obce				

e) Vzdělávací zařízení (MŠ, ZŠ)

c) Neziskovou organizaci působící v obci – jakou
………………………………………………………………………………………………………......………………………………………

