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Také vás budí ptačí zpěv, neodbytné slunce nebo letní čas? Jarní rovnodennost
nastolila vládu jara. Někteří z nás uklízejí své příbytky a zahrady a někteří se jen tak
kochají rozkvetlými krokusy, narcisy, tulipány a modřenci před rozpukem nebo se
zatajeným dechem obdivují křehkou krásu lesních orsejí a bledulí. Jaro je ve znamení
optimismu!!

Pěkné Velikonoce Vám přeje rada obce.

Josef Sobotík
starosta

Velikonoční symboly
Zajíček – ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny
v křesťanské symbolice, některé Velikonoční symboly můžeme
vystopovat až z předkřesťanské doby. Například zajíček má zřejmě
původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara.
Pomlázka – tento důvěrně známý symbol Velikonoc má také původ
ve starých pohanských zvycích.

ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo obce na svých jednáních řešilo mimo jiné:
▶ Návrh 2. změny Územního plánu obce Dubicko rozšíření návrhových ploch pro
bydlení – výstavbu RD „Na Pekle“, dle návrhu označených jako Bz 2 a Bz 3. Bz 2
na 6 RD, Bz 3 na 9 RD, včetně prodloužení komunikační sítě.
▶ Rozpočet obce Dubicko na rok 2012 ve finančním objemu: příjmy ve výši
12 237 400,- Kč, výdaje ve výši 14 587 400,- Kč a financování ve výši (+) 2 350 000,- Kč,
které se skládá z přebytku hospodaření obce za minulý rok ve výši (+) 3 313 000,- Kč
a splátek úvěrů a návratné finanční výpomoci ve výši (-) 963 000,- Kč.
▶ Podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2012 – Oblast podpory č.1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce – projekt „Oprava místních komunikací obce Dubicko“.

▶ Realizaci projektu „Revitalizace MŠ Dubicko“ spočívající v:
- zateplení objektu a s tím spojené stavební úpravy
- rekonstrukci plynoinstalace a ústředního topení
- rekonstrukci elektroinstalace, měření a regulace v kotelně
- rekonstrukci zdravotně technické instalace.
▶ Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace obce Dubicko na rok 2012.
▶ Zapracování návrhu nových tras nadzemního a podzemního vedení VN 22 kV do
Územního plánu obce Dubicko tak, aby vedení vysokého napětí podcházelo obec
západním a jižním směrem. Vedení vysokého napětí procházející obcí bude výhledově zrušeno.
▶ Vyčlenění plochy o výměře cca 400 m2 z lokality Fz1 (fotovoltaika) pro zřízení
komunitního kompostiště na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu.
▶ Výši částky neinvestičních nákladů, která bude pro rok 2012 požadována od okolních obcí na jednoho žáka, který plní povinnou školní docházku v Základní škole
a mateřské škole Dubicko, příspěvková organizace, ve výši 8 054,- Kč.
▶ Výsledek inventarizace majetku obce Dubicko ke dni 31. 12. 2011 v souladu s inventarizační zprávou Hlavní inventarizační komise obce Dubicko ze dne 27. 1. 2012.
▶ Schválení použití níže uvedených cen k ocenění pozemků zjištěných při digitalizaci
a dalších pozemků bezúplatně přijatých. Tyto ceny vycházející z posledních platných
oceňovacích předpisů:
1. orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost – 9,19 Kč
za m2.
2. Lesní pozemky – 3,80 Kč za m2.
3. stavební pozemky – 40,- Kč za m2.
▶ Název ulice nového stavebního obvodu „Na Tvrzi“ v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

Rada obce na svých jednáních řešila mimo jiné:
▶ Vyvěšení záměru obce na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 56 ulice Velká
Strana, Dubicko, za účelem zřízení kanceláře.
▶ Žádost o dotaci na organizaci veřejné služby na čtyři pracovní místa.
▶ Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro zásobování požární vodou.
▶ Předložený podklad stavebního řešení obecního objektu Kabiny FC na pozemku
p. č. 384 v k. ú. Dubicko.
▶ Cenovou nabídku Zábřežské lesní a.s. na zhotovení herních prvků do prostoru před ŠJ
a MŠ v celkové ceně do 51 000 Kč.
▶ Vypsání výběrového řízení na realizaci dvou malometrážních bytů v obecním
objektu č. p. 159 na ulici Družstevní (Dům služeb) v obci Dubicko.
▶ Žádost o získání dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z oblasti podpory
„Úspora energie“ na realizaci Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v objektu
Mateřská škola Dubicko.
▶ Zpracování projektové dokumentace na výstavbu komunitního kompostiště
v prostoru za rybniční hrází Na Trnivé na likvidaci biologických odpadů s možností
získání příslušné dotace z programu Ministerstva životního prostředí.
▶ Výpověď dosavadnímu dodavateli tepelné energie společnosti AXIA Lanškroun se
smlouvou ke dni 31. 12. 2012 a přípravu potřebných podkladů pro dodávku této
energie formou elektronické aukce pro rok 2013.

▶ Výběrové řízení na realizaci projektu „Revitalizace MŠ Dubicko“.
▶ Poděkování občanům naší obce paní Dagmar Havlové za upřímné projevy soustrasti
nad úmrtím Václava Havla.
▶ Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové
organizace, Mgr. Věry Brané o obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č.4660/21/7.1.4/2011 z programu EU peníze školám v celkové výši 966 051,- Kč.
▶ Zřízení 3 pracovních míst u Obce Dubicko na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.
▶ Cenu za výstupy u Czech POINT, datové schránky a výpis z rejstříku trestů 100,- Kč.
▶ Roční uzávěrku Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace,
za rok 2011.
▶ Uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene č. IE-12-8002064/
SOBSVB-311 se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, na zřízení distribuční soustavy Vedení V588-572-587 Ráječek-Mohelnice-Červenka na pozemcích ve vlastnictví obce Dubicko, vše v k.ú. Dubicko.
▶ Oznámení o probíhajícím výběrovém šetření Českého statistického úřadu, Krajské
správy Olomouc o životních podmínkách domácností v České republice, které se
uskuteční ve dnech 25. 2. – 13. 5. 2012.
▶ Smlouvu o poskytnutí dotace z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2012, uzavřenou mezi Olomouckým
krajem a Obcí Dubicko. Jedná se o opravu „Kříže“ v obci směrem na Hrabovou.
▶ Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou
úhradu výdajů spojených s nákupem ochranných přileb dobrovolných hasičů obce
v roce 2012 v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012“.
▶ Smlouvu o dílo na vedení evidence a prohlídky mostů ve správě obce Dubicko,
uzavřenou s p. Jaroslavem Kohoutkem, Šumperk.
▶ Uložení mobilního pódia ve vlastnictví Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
v prostoru sběrného dvora Dubicko.
▶ Způsobení škody na obecním majetku – rozbití skel 4 vývěsních skříněk dne 21. 2. 2012
za účasti zástupce obce, Policie ČR, pachatele skutku a jeho zákonného zástupce.
V Dubicku 21. 3. 2012

Josef Sobotík
starosta

Informace o OBčANSkÝCH PRŮkAZECH A CESTOVNÍCH DOklADECH
Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou. Od 1. 1. 2012
jsou vydávány nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (s čipem
za 500,- Kč nebo bez čipu zdarma). Pokud má občan platný doklad a nedošlo ke
změně údajů nebo k podstatné změně podoby, nelze provádět výměnu (s výjimkou
občanského průkazu s čipem za 500,- Kč).
Správní poplatek se nehradí při vydání tohoto občanského průkazu vzhledem
ke změně zapsaných údajů, při vydání prvního občanského průkazu osobě, která
dovršila 15 let věku nebo z důvodu uplynutí doby platnosti dosavadního občanského
průkazu. Dětem do 15 let věku mohou být vydávány OP za 50,- Kč s platností 5 let.

Žádost o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji si občan může podat
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K podání žádosti
musí občan doložit dosavadní občanský průkaz nebo náhradní potvrzení (v případě
ztráty, odcizení nebo zadržení neplatného občanského průkazu). K žádosti o vydání
prvního občanského průkazu osobě, která dovršila 15 let, musí žadatel doložit svůj
rodný list. Při žádosti o vydání prvního občanského průkazu osobě mladší 15 let
musí být přítomna nejen tato osoba, ale také její zákonný zástupce, který předloží
rodný list žadatele, svůj průkaz totožnosti a svůj rodný list případně oddací list
vydaný do 1. 6. 2001. Fotografie jsou pořizovány pracovníky ORP (MěÚ) přímo při
podání žádosti.
Obec Dubicko spadá do právního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou
působností Zábřeh. Zde jsou hodiny pro veřejnost na úseku OP a CD stanoveny takto:
Po a sT
ÚT, čT a PÁ

8,00 – 11,30
8,00 – 11,30

12,30 – 17,00
12,30 – 14,00 jen po předchozí domluvě

Dále upozorňujeme občany, že dnem 26. 6. 2012 pozbývají platnost všechny
zápisy dětí v cestovním pase rodičů. Pasy ale zůstávají dále platné po vyznačenou
dobu jejich platnosti. Každý občan musí mít k vycestování svůj osobní doklad –
cestovní pas nebo občanský průkaz.
Radka Linhartová
matrikářka
Dagmar Havlová poděkovala občanům
Dne 2. ledna 2012 bylo odesláno do Prahy osm
kondolenčních listů o 72 podpisech z naší obce
k uctění památky našeho prvního prezidenta České
republiky Václava Havla († 18. 12. 2011) se vzkazy
a poděkováním. Pro příklad:
„Odešel jeden z mála politiků,
kteří uznávali i duchovno
a ne jen materiálno.“
„Obdivoval jsem Vaši sílu a vytrvalost
v boji za naši svobodu. Děkujeme.“
„Pane prezidente,
byl jste výjimečný člověk a vzor
pro nás všechny.“
Také Dubicko obdrželo dopis s poděkováním Dagmar Havlové za upřímné projevy
soustrasti nad úmrtím exprezidenta ČR Václava Havla. V dopise, adresovaném
starostovi Josefu Sobotíkovi a jeho prostřednictvím všem občanům obce, manželka
bývalého prezidenta mj. uvádí: „Spontánní účast veřejnosti mě přesvědčila
o tom, že myšlenkový svět, občanské postoje i politická rozhodnutí Václava Havla
zůstávají hodnotou pevně spojenou s našimi novodobými dějinami.“ Text dopisu
je k dispozici na Obecním úřadě v Dubicku.

Volné pobíhání psů po obci.
Od občanů nám čím dál častěji přichází stížnosti na volně pobíhající psy po obci,
a to i v přítomnosti svého páníčka. Proto připomínáme schválenou Obecně závaznou vyhlášku Obce Dubicko č. 03/2005, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství.
Jinak řečeno:
a) každý držitel psa nebo jiného zvířete je povinen provést taková opatření, aby
pes nebo jiné zvíře nemohlo na veřejném prostranství ohrozit bezpečnost,
majetek nebo zdraví osob nacházejících se na tomto prostranství, poškodit
nebo znečistit veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení obce;
b) v obci musí psi být drženi na vodítku. To neplatí v případě, že má pes řádně
nasazený a upevněný náhubek (košík) a bude plně ovladatelný a pod kontrolou
držitele. V extravilánu obce rozhoduje o „míře zajištění” psa držitel, a to na základě
konkrétních podmínek, tzn. počtu pohybujících se osob, výskytu zvěře, velikosti
daného prostoru, vzdálenosti od staveb a povaze (charakteru) psa,
c) volné pobíhání psů a jiných domácích zvířat je zakázáno na veřejném pro stranství, tvořené především silnicemi, místními komunikacemi, chodníky a veřejně
přístupnými účelovými komunikacemi, a to na celém území obce. V případě
nutného odchycení toulavého psa na území obce, jehož majitel se ani po veřejné
výzvě nepřihlásí, bude tento pes umístěn do psího útulku na náklady majitele
psa. Pokud bude majitel zjištěn, uhradí obci vzniklé náklady spojené s umístěním psa v tomto útulku a na své náklady si psa vyzvedne v místě jeho umístění.
Dále se zakazuje vodit, nosit nebo jinak umožňovat vstup zvířatům do
prostoru dětských hřišť, pískovišť, sportovišť a do prostoru, označených
značkou (tabulkou) „Zákaz vstupu psů”. Tato povinnost se nevztahuje na psy,
doprovázející osoby těžce zrakově postižené.
Žádáme občany o ohleduplnost vůči ostatním občanům a dětem při venčení svých
miláčků. Máme krásné zelené plochy, které slouží hlavně k odpočinku při procházkách. Venčete tedy psy na odlehlejších místech obce nebo používejte sáčky
na psí exkrementy. Dále žádáme majitele velkých plemen, aby psy vodili na vodítku
s náhubkem.
Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou je posuzováno jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Děkujeme
PÁlENÍ A VYPAlOVÁNÍ TRÁVY
Bohužel, i v naší obci se rok co rok setkáváme s tím, že někteří občané řeší jarní
úklid zahrad a mezí po svém. Upozorňujeme proto vlastníky a uživatele pozemků
na zákaz vypalování travin.
Vypalování porostů je zakázáno hned několika zákony, a to: zákonem č. 133/1985
Sb. o požární ochraně a za porušení tohoto zákazu může Hasičský záchranný sbor
kraje uložit pokutu podnikatelskému subjektu až 1 000 000 Kč a občanovi až 25 000 Kč.
Protože při vypalování travin dochází k úhynu živočichů a k ničení jejich biotopů,
dochází k porušení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, za který

může být uložena pokuta až 2 000 000 Kč, resp. 20 000 Kč. Může být porušen i zákon
o myslivosti č. 449/2001 Sb., se sazbou pokuty 40 000 Kč, resp. 10 000 Kč. Zemědělským podnikatelům, kteří by se dopustili této zakázané činnosti, hrozí ztráta dotací
ze strany Státního zemědělského a intervenčního fondu.
Přestože je každoročně nesmyslnost tohoto počínání vysvětlována, někteří, především starší občané, toho nedbají. Neuvědomují si přitom, že se vystavují finančnímu
postihu a pochopitelně i nebezpečí ohrožení života.
Je třeba si ale uvědomit rozdíl mezi vypalováním a spalováním.
Vypalováním se rozumí plošné vypalování např. trávy nebo strniště, spalováním
se rozumí např. zapálení shrabané trávy na hromadě. Při vypalování a spalování
staré trávy mohou lidé zavdat příčinu ke vzniku
požáru, ohrozit život a zdraví osob, zvířat nebo
majetku.
Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy by hrozilo další rozšíření ohně
nebo v blízkosti snadno vznětlivého materiálu
(suché trávy, sena, slámy) nebo lesa, kdy hrozí
vznik požáru. Nejčastěji se jedná o případy, kdy
došlo k vypalování trávy, strniště nebo požáry
u železničních tratí (nedopalek cigarety odhozený
z vlaku v parném létě).
ilustrační foto
za SDH Dubicko
Petr Lajdorf
POlICIE čESkÉ REPUBlIkY, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,
Územní odbor Šumperk, Obvodní oddělení, Postřelmovská 7, 789 01 Zábřeh
V rámci projektu Community policing, kterým Policie České
republiky územní odbor Šumperk – obvodní oddělení Zábřeh
po dohodě s Radou obce Dubicko, zřizuje v prvním nadzemním podlaží Obecního úřadu místnost Policie České republiky.
Úřední místnost bude v provozu od 1. května 2012 každé pondělí
v měsíci, úřední hodiny vyhrazené pro veřejnost od 15 do 17 hod.
prap. Kamil Sedlář
územně odpovědný inspektor
obvodního oddělení Policie Zábřeh
POkUD SE OCITNETE V NOUZI
Jakmile se ocitnete v situaci, kdy jste přinuceni násilníkem a musíte pod nátlakem
vybrat peníze z Bankovního automatu, zadejte svůj PIN opačně: tzn. od konce –
např. máte-li 1234 , tak zadáte 4321. Automat vám peníze vydá, ale současně přivolá
policii, která vám přijede na pomoc.Tato zpráva byla před nedávnem vysílána v TV.
Přesto ji doposud využili jen 3 lidé, protože se o této skutečnosti mezi lidmi neví.

Dotace z fondů Evropské unie v Programu rozvoje venkova 2007 – 2013
pro podnikatele, právnické a fyzické osoby - na rok 2012
mikRoPoDniky (do 10 zaměstnanců) v obcích do 2 000 obyvatel
Tyto dotační tituly umožňují čerpat dotace 35 - 60 % z uznatelných nákladů.
Výše investice ze které lze získat dotaci je max. 10 000 000 Kč. Projekty jsou zaměřeny na investice v záměrech:
▶ zakládání a rozvoj mikropodniku:
- rekonstrukce a modernizace objektu provozovny určené pro podnikání na
- venkově (např. autoopravny, truhlářské dílny, kadeřnictví, pneuservis atd.)
- nákup strojů, výrobních zařízení a technologií pro potřebu podnikání
- vybavení provozoven (např. nábytek, výp. technika, atd.)
- úpravy povrchu v areálu (např. komunikace, manipul. plochy, oplocení atd.)
▶ zakládání a rozvoj stavebních firem ve velikosti mikropodniku:
- výstavba, rekonstrukce a modernizace budov včetně vybavení
- úprava povrchu v areálu (např. komunikace, manipul. plochy, oplocení atd.)
- nákup speciálních stav. strojů – bagrů, jeřábů, rýpadel a vozidel z kategorie
ZVLÁŠTNÍ – T(nesmí být zem. a nebo lesní traktor,) Ot, Ss, Sp
- skladovací kapacity, technologie do skladů
- rozvody tepla, elektroinstalace
▶ výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu:
- budování, rekonstrukce a modernizace objektů pro kotelny a výtopny na biomasu
včetně příslušenství
- úprava povrchů v areálu (např. manipul. plochy, komunikace, oplocení atd.)
- sklady paliva, doprava paliva do kotle a kotle s příslušenstvím
- veškerá doprovodná technologie (např. odprášení kotle, rozvody tepla, elektroinstalace, zařízení na výrobu elektřiny atd.)
▶ výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv:
- výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů na výrobu tvarovaných biopaliv
- úprava povrchů v areálu (např. manipul. plochy, komunikace, oplocení atd.)
- doprovodná technologie a skladování (např. sušení, dezintegrace, mixování
a lisování biomasy)
Příjem žádostí proběhne v červnu 2012.
placená
inzerce
plesy • zábavy • oslavy
• srazy
plesy • zábavy • oslavy • srazy
společenské akce
plesy •společenské
zábavy • oslavy
• srazy
akce
společenské akce
Hudební skupina EX-IMPULS
Hudební skupina EX-IMPULS
Hudební skupina EX-IMPULS

Zámečnická 1
tel.: 583 430 501
Zámečnická
1
tel.: 583
501
789 85 Mohelnice
mobil:
602 430
413 599
789
85 Mohelnice
mobil:
602 430
413 599
Zámečnická
1 e-mail: v.krchnak@seznam.cz
tel.: 583
501
e-mail:
v.krchnak@seznam.cz
789 85 Mohelnice
mobil: 602 413 599
e-mail: v.krchnak@seznam.cz

Reforma regionálního školství – podpisová akce
Reforma je špatná. Připadám si, že se jde ode zdi ke zdi – co se po revoluci považovalo za dobré, např. snížit počty žáků ve třídě (kdysi za nás jich bylo téměř 40),
zařadit do tříd integrované žáky, individuálně přistupovat k jednotlivým žákům
apod., tak se zase jde opačně, tzn. co nejvíc naplnit třídy. Reformou by se z venkovských škol (i naší) staly pouze školy s 1. stupněm! S tím nemůžeme ve střediskových obcích souhlasit. Děti by musely dojíždět 10 km (ceny za dopravu v rodinách!)
do přeplněných městských škol, které by asi kapacitně nestačily – samozřejmě anonymita žáků, zhoršené negativní jevy chování, žádné rodinné prostředí a individuální
péče, což se dosud propagovalo! V těchto přeplněných třídách se sníží kvalita výuky.
Odmítám taxativní vymezení tzv. „optimálně naplněné třídy“. Z pedagogického
hlediska nelze paušálně stanovit optimální počet žáků ve třídě.
Píše ve svém vyjádření paní ředitelka Mgr. Věra Braná.
Dopis předsedkyně podvýboru Poslanecké sněmovny ČR pro regionální školství paní
Mgr. Vlasty Bohdalové, ve věci reformy regionálního školství:
Vážený pane starosto,
osobně musím s názory paní ředitelky Brané naprosto souhlasit. A nejsem sama, v rámci
našeho podvýboru se, myslím, shodneme v naprosté většině, že kroky ministra Dobeše jsou
čím dál tím chaotičtější. A to včetně těch, které s sebou přináší návrh reformy regionálního
školství.
Je až podivuhodné, že přestože je řada těchto návrhů v přímém rozporu se zdravým
rozumem, dokáže opustit budovu ministerstva s označením „reforma“. Nedovedu si to
vysvětlit jinak než tím, že ve vedení MŠMT ČR už nepracují osobnosti a odborníci v oboru
(a v oblasti regionálního školství to platí dvojnásob), ale pouze pokyvovači, kteří nedokáží
vést s ministrem kvalifikovanou diskuzi a v jeho „úletech“ ho přibrzdit a posadit zpátky na zem.
Jsem přesvědčena, a se mnou souhlasí dnes už naštěstí většina kolegyň a kolegů
napříč politickým spektrem, že je nutné dopady tohoto podivného vedení resortu maximálně eliminovat. Děje se tak krok po kroku, návrh po návrhu, ale věřte, že ani Vy ani
paní ředitelka Braná nejste ve svých názorech osamoceni a že je vůle vzniklou situaci postupně napravovat.
Díky za Vaše upřímné názory a držte se společně s námi!
Vlasta Bohdalová
Vážení občané, děkuji za podpisy na petici na záchranu regionálního školství. Věřím,
že školství, které se tvořilo víc jak 200 let zůstane ve stejné podobě, než se překoná špatná
ekonomická situace našeho státu. Šetřit se musí především odshora. Nemůžeme v naší
obci souhlasit, aby se z naší školy stala škola pouze s 1. stupněm!
Josef Sobotík
starosta

Ve čtvrtek 12. dubna 2012 se koná od 10.00 do 12.00 hodin

Z Á P I S D O M AT E Ř S K É Š K O LY

pro děti, které v letošním roce dovrší tří let a starší.

Pěvecký sbor DUBÍNEK při ZŠ a MŠ Dubicko

Vás srdečně zve na koncert,
který proběhne v neděli 15. dubna 2012 v 16 hodin v Dubicku
v kostele Církve československé husitské.
Účinkují:
francouzský sbor sCHolA CAnTHARel ARDeCHe
a dětský pěvecký sbor DUbínek ZŠ a mŠ DUbiCko
mgr. Vlaďka Purová
placená inzerce

Základní škola Dubicko
pořádá

sběrDubicko
papíru
Základní škola
Základní škola Dubicko
pořádá

pořádá
16. a 17. dubna
2012 od 1230 do 1600hodin
na parkovišti u školy.

sběr papíru
sběr papíru

Papír2012
musíodbýt
svázaný
balících.
16. a 17. dubna
1230
do 1600 vhodin
na parkovišti u školy.
30
00

16. a 17. dubna 2012 od 12 do 16 hodin
Papír
být svázaný
v balících
namusí
parkovišti
u školy.
Papír musí být svázaný v balících.
Diakonie broumov a Obec Dubicko
VyHlAšují HumAniTáRní sbíRKu
▶ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
▶ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
▶ Látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
▶ Domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
▶ Vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
▶ Obuvi – veškeré nepoškozené
▶ Hraček – nepoškozených a kompletních
VĚci, KTERé VZíT nEmŮžEmE:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce (z ekologických
důvodů), nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem znehodnotí),
znečištěný a vlhký textil

sbírka se uskuteční ve čtvrtek 10. 5. 2012 v sokolovně Dubicko
od 9:00 do 11:30 a od 14:00 do 17:00.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org.

Tělocvičná jednota Sokol DUBICKO-ČOS, Velká Strana 21,789 72

Dubicko a sokolské slety
Tělocvičná jednota Sokol je nezisková organizace patřící do České obce sokolské,
která letos slaví 150. výročí od svého založení.
Největší akcí, která završí celoroční nácvik cvičitelů a cvičenců, bude XV. všesokolský
slet v Praze. Naše jednota nacvičuje 6 hromadných skladeb, do kterých je zapojeno
128 členů dubického Sokola.
Zvlášť významné je zapojení školních dětí. Základní škola má 150 žáků a z nich 96
nacvičuje sletové skladby, což je důkazem dobré spolupráce školy a tělocvičné jednoty.
Pro mnohé je to první možnost začít pravidelně sportovat a účastnit se společných akcí.
Přehled skladeb, věková kategorie, počet cvičenců, cvičitelé:
Muzikantova písnička R+D
12 párů
V. Purová, J. Němec
Návštěvníci
ml. žactvo 24 žáků
D. Kutalová
Dávej ber
st. žactvo 24 žáků
V. Maňúchová
Nebe nad hlavou
dorky, ženy 24 cv.
L. Jakešová, M. Bartošíková
Česká suita
ženy
18 cv.
O. Kopová, V.Maňúchová
Chlapáci III
dorci, muži 18 cv.
L. Braný
Přehled akcí, kterých se cvičenci zúčastní:
Veřejná valná hromada T. J. spojená s ukázkou skladeb
Místní slety v Moravičanech, Chromči, Dlouhomilově
Den mikroregionu v Postřelmově
Župní sokolský slet v Dubicku
Krajská prezentace Sokola v Olomouci
Krajský sokolský slet v Přerově
XV. všesokolský slet v Praze

26.3. 2012
květen-červen
26.5. 2012
10.6. 2012
13.6. 2012
16.6. 2012
30.6. - 6.7. 2012

18.00
14.00
16.00
15.00

Předpokládáme, že do Prahy pojede 110 našich členů. Tato účast je výjimečná a dokládá,
že v Dubicku je historické povědomí významu hromadných skladeb silně zakořeněno
a přenáší se z generaci na generaci. Program každého cvičence je v tomto roce spojen
s nemalým vynaložením finančních prostředků, které zahrnují nákup úborů, cestovné na
slety, cestovné do Prahy, ubytování, sletový odznak a další výdaje spojené s pobytem
v Praze.
Se sokolským pozdravem „Nazdar“
Jiří Sobotík
starosta T. J. Sokol Dubicko

placená inzerce

KOminicKé služby
Ve dnech 17. – 18. května 2012 bude v naší obci
provádět kominické služby firma Roman Nevrlý.
Zájemci o tyto služby se mohou zapsat do seznamu, který je k dispozici v zasedací
místnosti OÚ Dubicko a to do pondělí 30. 4 .2012. Telefonické nebo e-mailové
žádosti nebudou přijaty!!! Dle tohoto seznamu pak bude firma provádět čištění
a revize komínů. Ceny služeb jsou stejné jako loni.

iZOlAcE sTAVEb – sTŘEcHy GRAnAP
Izolace z měkčeného PVC pro střechy spádové i rovné.
Izolace teras, základových desek, jímek a jezírek.
100% svařované bezúdržbové spoje odolávající mrazu,
radonu a tlakové vodě.
Pavel Jančík, mob: 731 822 114, 788 03 Nový Malín, IČ 65126149

POVAžujETE sE ZA ZKušEnéHO ObcHODníHO ZásTuPcE?
Pro společnost Telefónica Czech Republic – divize i D2D,
hledáme uchazeče na pozici obchodního zástupce.
Kontaktní osoba Olga Šebestová
Tel: 725 191 230
Email: olga.sebestova@o2.com

bEZPlATná PRáVní PORADnA V OlOmOuci nAbíZí:
Pomoc s oddlužením domácnostem a nově i podnikatelů.
S pomocí zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení jsme schopni
klientům rychle a pružně pomoci s exekucemi, exekutory a narůstajícími dluhy.
Rady a pokyny poskytujeme zdarma!
V případě "služby na klíč", zaplatíte za kompletní přípravu, podání návrhu na
oddlužení a dohled nad schvalovacím procesem a do fáze schválení oddlužení
od 3.000 do 5.000 Kč (odměna je za Kompletní žádost o oddlužení obsahuje
cca 60 stran A4 včetně všech příloh a to vše ve 2 vyhotoveních).
Adresa: Právní poradna Olomouc, ul. Litovelská 15, Olomouc,
otevřeno: Po - Pá 9.00 - 15.00 hod., Tel. 734 203 810.

OZNÁmENÍ ZměNY ADRESY PROVOZOVATElE VODOVODU V OBCI DUBICkO

Oznamujeme, že od 1. 4. 2012 bude přestěhována kancelář spol. N-systémy s.r.o.
na novou adresu do rodinného domku Benedova 18, obce Dubicko (o dva objekty
výše nad OÚ – bývalý Kopův statek).
pohotovostní číslo: 773 670 455 p. Ladislav Šrom
administrativní záležitosti: 777 666 790 Ing. Radomír Pech

Městský úřad Zábřeh, Odbor sociálních věcí
oddělení sociální péče a prevence
nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh

Oddělení sociální péče a prevence zajišťuje:

základní a specializované sociálního poradenství

odborné sociální poradenství osobám, které se mohou ocitnout v konfliktu
se společností

zabezpečuje poskytnutí služby osobám, kterým je ukončena hospitalizace
ve zdravotnickém zařízení

zabezpečuje poskytnutí služby osobám, které jsou v ohrožení života či
zdraví

zajišťuje intervenci v případech „domácího násilí“

poskytuje informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu
předcházení

zprostředkuje sociální službu nebo zajistí kontakt na poskytovatele
sociálních služeb
Cílové skupiny klientů:

osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním

osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby

osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům

osoby ohrožené sociálním vyloučením

osoby ohrožené rizikovým způsobem života

oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí

osoby, které ztratily přístřeší, nebo nacházející se v nejistém či
neadekvátním bydlení

nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy

imigranti

rodiny s dětmi

osoby závislé na návykových látkách
Poskytovatel: Městský úřad Zábřeh
Adresa: nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh
Telefon: 583 468 121, 583 468 117, 583 468 124, 583 468 166

placená inzerce

placená inzerce

SPOlEčENSkÁ kRONIkA
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Jakub Hirt
Dubicko, 7. května 221
Adam Šotola
Dubicko, Malá Strana 69
Dorota Hrabalová Dubicko, Smíchov 126
Vít Hloušek
Dubicko, Družstevní 201
Leoš Nevrlý
Dubicko, 7. května 223
Kamil Tomášek
Dubicko, Na Pekle 307
Manželství uzavřeli:
Petr Dvořák a Veronika Jedelská
Jaroslav Dvořák a Monika Unzeitigová
Jaromír Macháček a Dagmar Urbášková
Z našich řad odešli:
Josef Benda
Dubicko, Družstevní 173
Stanislav Trendl
Dubicko, Smíchov 100
Vlasta Stryková
Dubicko, Křepelka 183
Božena Motlíčková Dubicko, Malá Strana 69
V měsících leden-březen 2012 oslavili svá životní výročí
70 roků a více tito občané:
Vinklerová Marie
Dubicko 33
Šafářová Jaroslava
Marková Jaruška
Dubicko 127
Neumannová Světluška
Kupková Anna
Dubicko 92
Kristenová Jiřina
Stloukalová Libuše
Dubicko 196
Žerníčková Alenka
Suchá Julie
Dubicko 177
Utěšený Josef
Neoral Josef
Dubicko 107
Urbášková Jena
Ston Alois
Dubicko 207
Kupka Miroslav
Müllerová Ludmila Dubicko 47
Unzeitig Eduard
Trendlová Zdeňka
Dubicko 100
Haberland František
Pulkertová Libuše
Dubicko 165
Bartošíková Jarmila
Müller Vratislav
Dubicko 146
Rotterová Jitka
Smékalová Marie
Dubicko 208
Zbíral Lubomír
Hofr Jiří
Dubicko 293
Šulová Věra
Bartošová Marie
Dubicko 206
Hamplová Emilie
Trendlová Libuše
Dubicko 190
Motlíček Jaroslav
Plhák Zdeněk
Dubicko 199
Kotrle Ladislav

Dubicko 198
Dubicko 148
Dubicko 89
Dubicko 44
Dubicko 169
Dubicko 138
Dubicko 155
Dubicko 210
Dubicko 188
Dubicko 193
Dubicko 176
Dubicko 184
Dubicko 104
Dubicko 126
Dubicko 69
Dubicko 236

Do dalších let přejeme všem jubilantům hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Rada obce si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které by 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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