Dubický
zpravodaj
Čtvrtletník Obce Dubicko
ročník 2016/IV 19. prosince 2016

Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem radostné a klidné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších. Užijte si tyto svátky po celoročním shonu v pevném zdraví a zaslouženém
klidu. Ať se v novém roce setkáváme opět plni síly, radosti, spokojenosti a lásky.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:
 Zápis o předání a převzetí staveniště na realizaci díla Dubicko, Družstevní, Obec Dubicko – VNv, NNk s termínem ukončení 15. 10. 2016.
 Příprava společného kalendáře obcí Dubicko, Hrabová a Bohuslavice na rok 2017.
 Zápis kroniky.
 Projekt „Patrioti – radost z pohybu“ v předloženém návrhu, vyhodnocení 27. 11. 2016.
 Řešení správcovství Dubického potoka s Povodím Moravy.
 Příprava na realizaci monitorovacího kamerového systému v obci Dubicko a možnost
získání dotace.
 Zajištění zhotovení energetického auditu objektu budovy základní škola Dubicko, Zábřežská č.p. 143, Dubicko, za účelem provedení řádné opravy střešní krytiny tohoto
objektu.
 Informace předložená Střediskem rané péče SPRP Olomouc o poskytování služby rané
péče rodině s trvalým bydlištěm v obci Dubicko a žádost o dotaci tohoto střediska.
 Likvidaci biologicky rozložitelného odpadu – podání žádosti o dotace na pořízení
kompostérů pro domácnosti.
 Zateplení budovy Družstevní 159 – Dubicko.
 Na základě doporučení hodnotící komise Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava místních komunikací ulice Benedova a U lip-

ky – Dubicko“, kterou byla nabídka uchazeče M-SILNICE a.s., IČ: 42196868, se sídlem:
Husova 1697, 530 03 Pardubice, ve výši 497 728 Kč bez DPH.
 Dodatek č. 1 Směrnice 01/2015 Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Dubicko.
 V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, v rozsahu 52 dětí pro školní rok
2016/2017.
 Jednání s Ing. Mgr. Kalbáčovou k dořešení projektové dokumentace akce „Úprava
dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Dubicku – stavby 3“.
 Darovací smlouva na poskytnutí finančního daru Hospici na Svatém Kopečku ve výši
2.000,- Kč na dofinancování provozu tohoto zařízení v roce 2016.
 Poskytnutí dotace ve výši 29.786 Kč Fotbalovému clubu Dubicko na částečné pokrytí
nákladů spojených s rekonstrukcí kabin FC Dubicko.
 Zapojení obce Dubicko do připravované žádosti MAS Horní Pomoraví o dotaci na pořízení kontejnerů pevného domovního odpadu.
 Navýšení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace,
v částce 19.800 Kč na pokrytí nákladů spojených s využitím rodilého mluvčího ve výuce anglického jazyka v rámci programu MAS Horní Pomoraví.
 Připojení se k petici měst a obcí „za zachování zastávek rychlíkových spojů Českých
drah v Zábřehu na Moravě“. Ministerstvo dopravy petici nevyhovělo.
 Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného ze dne 13. 10. 2016 - bez nedostatků.
 Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o změně v obsazení funkce vedoucí školní jídelny této příspěvkové organizace
od 1. 1. 2017.
 Nutnost opětovně na sběrných místech označovat pytle s vytříděným komunálním
odpadem, čímž bude možno dohledat občany, kteří pálí plast v lokálních topeništích.
 Možností zvýšení počtu parkovacích míst v obci (Nová ulice, Na Výsluní).
 Výběr nejvýhodnější cenové nabídky na vyhotovení projektové dokumentace na akci
„Stavební úpravy požární zbrojnice v obci Dubicko“, kdy tato akce byla přidělena zhotoviteli Ing. Iva Stryková, Nemile 24.
 Realizace výměny systému aerace ČOV Dubicko a zkušebního provozu vodního díla
„ČOV Dubicko-modernizace aeračního systému“. Akce proběhla koncem měsíce listopadu a v současné době je ČOV Dubicko plně funkční.
 Oprava ohradní zdi místního hřbitova, kterou provedla společnost SANOL spol. s r.o.
Olomouc.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Místní knihovna

Děkuji všem čtenářům za celoroční návštěvnost a spokojenost s naší knihovnou a upozorňuji na letošní poslední půjčování ve čtvrtek 29. 12. spojené s posezením
a debatou o knížkách, které nás přes rok zaujaly. U kávy
a čaje a případně i něčeho dobrého (podle toho, co si
s sebou přinesete) se rozloučíme se starým rokem a budeme se těšit opět na setkávání v příštím roce.
Jana Hartová
knihovnice

Výstava ovoce a zeleniny v Dubicku
Ve dnech 14.-16. 10. 2016 uspořádala místní organizace Svazu zahrádkářů v Dubicku tradiční Podzimní výstavu ovoce a zeleniny.
Zájem občanů byl velký. Přesto, že letošní počasí nepřálo příliš úrodě, již od pátku
přinášeli květiny, ovoce a zeleninu do Domu zahrádkářů, aby se pochlubili. Výstava
byla doplněna výtvarnými pracemi žáků Základní a Mateřské školy Dubicko a Hrabová. Členky svazu zahrádkářů uchystaly občerstvení, napekly štrúdl a muži zase připravili ochutnávku moštu z naší moštárny. Výstavu letos navštívilo více než 200 občanů
z Dubicka a okolí.
V pondělí patřila výstava dětem ze Základní školy v Dubicku a Hrabové, kterých
bylo také téměř 200. Se zvědavostí sledovaly výrobu moštu, který potom ochutnaly. Za
přispění svými obrázky a výrobky byly odměněny sladkým perníkem.
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 nashledanou. Už se na vás těšíme.
Eliška Müllerová

Kroužek mladých přátel myslivosti
Už druhým rokem se v Dubicku jednou týdně schází děti do 15-ti let v kroužku mladých přátel myslivosti. Společně
s panem Josefem Sobotíkem poznáváme okolí Dubicka, učíme se myslivecké
mluvě, procvičujeme se ve střelbě nebo
provádíme jiné záslužné aktivity. Stejně
jako loni i teď, v zimě, pamatujeme na
potřeby lesních zvířat a přichystáme jim
vánoční nadílku. Do nového roku jsme
si vzali předsevzetí údržby biocentra Hoseny a v neposlední řadě bychom si chtěli ověřit znalosti v celonárodní soutěži
Zlatá srnčí trofej.
Vladimír Skála

12 žáků SPŠ Hranice absolvovalo v září praxi na Maltě v rámci projektu Erasmus+.
Mezi nimi i naše občanka Simona Kopová.
Celkem 48 žáků vyjelo na svou povinnou odbornou praxi do zahraničí – a to v období
od května do září 2016. Jedná se o projekt Erasmus+ mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován prostředky z EU pod záštitou národní agentury
Dům zahraniční spolupráce. Číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA102-013026 s názvem Za
zkušeností do Evropy. Délka projektu je od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017. V této Výzvě z roku
2015 šlo o 4 výjezdy do těchto destinací:
1. běh: Anglie, 14 dnů – všechny obory: 1. 5. - 14. 5. 2016
2. běh: Portugalsko Torres Vedras, 14 dnů – obory PO a CH: 1. 5. - 14. 5. 2016
3. běh: Portugalsko Faro, 14 dnů – obor PO: 30. 5. - 12. 6. 2016
4. běh: Malta, 14 dnů – všechny obory: 18. 9. - 1. 10. 2016
Poslední (čtvrtá) skupina absolvovala praxi na Maltě. Žáci bydleli v hostitelských rodinách a sami dojížděli do svých pracovišť. Žáci pracovali v těchto firmách dle zaměření
svých oborů:
Fire & Security Engineering: praxe na hasičské stanici: PO4: Melánie Barabášová, Simona Kopová; PO3: Magda Mužíková
General Instruments Engineering: obsluha CNC strojů: ME4: Karel Čech
Sargent and Best: obsluha CNC strojů: ME4: Roman Bartoš
Sentech Malta FP: obsluha CNC strojů: ME4: Václav Hřebec
Jacap: obsluha CNC strojů: ME4: David Lažek
Armstrong Woodworks: renovace nábytku - ND4: František Pavel
Collis Williams: lékárna - CH4: Soňa Šimčíková
Vihena Pharmacy: lékárna - CH4: Kristýna Šustová
Andrew Vassallo: stavební firma - SM3: Michal Krištof
Unique Construction: stavební firma - SM4: Adéla Valentová
Doprovodnou osobou byla Ing. Pavlína Vavříková. Ve volném čase žáci poznávali místní památky především ve městech Valletta a Mdina, dále absolvovali výlet na ostrov
Gozo a Comino. V odpoledních hodinách jezdili na místní pláže a využili počasí ke
koupání v moři. Když počasí nepřálo, navštívili např. místní Akvárium, katakomby či
kostely a chrámy.
Škola získala grant i pro další školní rok, kdy stávající destinace budou rozšířeny o Irsko
a Slovensko.
autor článku: Pavlína Vavříková

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory
Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST NA BRIGÁDĚ V MŠ

Jak už to bývá, na podzim mají všichni spoustu práce se zazimováním zahrady. Ani my v mateřské škole jsme nebyli výjimkou, proto jsme uskutečnili podzimní brigádu. Společně se členy
EKOtýmu a ostatními dětmi, rodiči i prarodiči jsme 16. listopadu
prací na zahradě oslavili SVĚTOVÝ DEN EKOŠKOL. A co jsme
všechno dělali? Vyhrabali listí z ořechu a třešně, zryli nový záhon
na rajčata, vypleli pyramidový záhon, uklidili a zazimovali nábytek, houpačky i kolotoče. A zima už může přijít!!
Tímto děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci!!
Pavla Urbášková,
koordinátorka programu EKOškola

Vánoční období v pohybu v Sokole Dubicko
10. 12. 2016 Mikulášský badmintonový turnaj pro muže. Vítězem se
stala dvojice Jiří Němec ml. a Karel Strouhal.
17. 12. 2016 Vánoční turnaj ve stolním tenise pro neregistrované stolní
tenisty; prezentace ve 14:30 hod.
20. 12. 2016 v 16:00 hod. Vánoční turnaj ve stolním tenise pro žáky do 15 let. Náborový
turnaj oddílu stolního tenisu pro začátečníky, kteří mají chuť a zájem hrát stolní tenis.
27. 12. 2016 ve 14:00 hod. Vánoční turnaj ve volejbale mužů a žen. Přijďte povzbudit domácí družstva Sokola Dubicko A, B a družstvo Hostince Na Nové, která budou soupeřit
s družstvy Sokola Zábřeh a Slavoje Loštice.
Martina Kutalová

POZVÁNKA na

SOKOLSKÝ PLES
21. 1. 2016 pořádá T.J. Sokol Dubicko společenský ples. Srdečně zveme všechny příznivce tance
a dobré zábavy.
Přijďte se pobavit, shlédnout taneční vystoupení
a podpořit činnost Sokola.
Čeká na vás kvalitní hudba,
bohatá tombola a chutné občerstvení.


















 
 
 
 













Obec Dubicko Vás zve
na divadelní představení hry se zpěvy

„Na tý louce zelený“
v neděli 19. 3. 2017 v 16.30 hod.
ve velkém sále sokolovny Dubicko
Hraje divadelní spolek

Václav z Václavova
Vstupné dobrovolné.

společenskÁ kronika
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Daniela Bukovanová, Dubicko, U Lesa 272
Sabina Kupková, Dubicko, Křepelka 185
Jiří Němec, Dubicko, Na Výsluní 324

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 2016
oslavili svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Hamplová Marie

Dubicko 137

Neoralová Ludmila

Dubicko 182

Hlaváčková Jarmila

Dubicko 253

Korunová Naděžda

Dubicko 160

Kristenová Anna

Dubicko 191

Křížková Jarmila

Dubicko 204

Šafářová Jiřina

Dubicko 13

Berger Miroslav

Dubicko 256

Voráčová Božena

Dubicko 227

Šlampová Eva

Dubicko 205

Krečmerová Jarmila

Dubicko 114

Maňúch Michal

Dubicko 113

Vašíček Zdeněk

Dubicko 225

Müllerová Anna

Dubicko 146

Krečmer Jaroslav

Dubicko 114

Hamplová Anna

Dubicko 34

Hrochová Helena

Dubicko 11

Plháková Danuška

Dubicko 199

Plhák Josef

Dubicko 97

Suchý Jan

Dubicko 177

Kupková Justina

Dubicko 155

Sojáková Jarmila

Dubicko 141

Stonová Alžběta

Dubicko 207

Purová Stanislava

Dubicko 230

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.
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