Dubický
zpravodaj
ÏòÝ]ï]ËÚÝÚèÛÜÞï½îÛâÜäî
ëèfçqä«©ª©¨ÂÂ«§fÞëïÞç«©ª©

ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo obce na svých jednáních řešilo mimo jiné:
▶ Prodejní cenu nemovitosti objektu občanské vybavenosti č. p. 159 v ulici Družstevní,
Dubicko na pozemku p. č. 191/2 zastavěná plocha v k. ú. Dubicko, ve vlastnictví
Obce Dubicko, ve výši 2 100 000,- Kč.
▶ Konání veřejného projednávání návrhu 1. změny Územního plánu obce Dubicko,
které se uskutečnilo dne 8. 6. 2010.
▶ Informaci Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace,
o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve
vzdělání v Olomouckém kraji“ na realizaci projektu s názvem „Modernizace
učebních opor, vzdělávacích metod a organizačních forem výuky s důrazem na
využití ICT“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
▶ Přípravu výstavby stavebního obvodu „Na Tvrzi“.
▶ Informaci o výstavbě fotovoltaické elektrárny v k. ú. Dubicko. Zástupce CASA
NOSTRA a. s. Ing. Krajíček zaslal zprávu dne 12. 5. 2010, že se společnosti nepodařilo zajistit stanovisko k připojení do sítě vysokého napětí. Z tohoto důvodu
odstupují od smlouvy. Dále byla podána informace o jednání s dalším zájemcem o odkup pozemku na výstavbu fotovoltaické elektrárny v k. ú. Dubicko.
Rada obce na svých jednáních řešila mimo jiné:
▶ Znění návrhu výzvy k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu – na
realizaci akce „Oprava místní komunikace části ulice U Hájovny Dubicko“, která
bude rozeslána šesti možným uchazečům.
▶ Zájem obce Dubicko využívat hostované elektronické spisové služby provozované v Technickém centru města Zábřeh, včetně služeb negarantovaného úložiště, prostřednictvím projektu Technologického centra a elektronické spisové služby
ORP Zábřeh, podávaného v rámci Integrovaného operačního programu, opatření 2.1., výzva č. 06 Ministerstva vnitra ČR.

▶ Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v obecním objektu zdravotní
středisko Dubicko, ulice 7. května č. p. 75, uzavřenou mezi Obcí Dubicko jako
pronajímatelem a paní R. J. jako nájemcem.
▶ Darovací smlouvu na poskytnutí peněžité částky 15.000,- Kč na financování ekologické akce obce – spolufinancování ozelenění vodotečí v k. ú. Dubicko, uzavřenou mezi S. S. jako dárcem a Obcí Dubicko, jako obdarovaným.
▶ Informaci starosty obce o jednání rady Mikroregionu Zábřežsko se zástupcem
společnosti eCENTRE, která nabízí nižší ceny za nákup energie.
▶ Smlouvu o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou v okrese Šumperk na rok 2010, uzavřenou mezi Městem Zábřeh a Obcí Dubicko.
▶ Bezplatný převod nevyužitelné obecní stavby „Plechový stánek“ in. č. 1-812-07,
v pořizovací ceně 12.500,- Kč, FC Dubicko, Družstevní č. p. 333, Dubicko, za
předpokladu splnění stanovené podmínky.
▶ Zprávu – vyhodnocení provozu ČOV a vodovodu za rok 2009, předloženou provozovatelem zařízení N-systémy s. r. o. Fyzickou kontrolu zařízení ČOV a vodovodu
v majetku obce.
▶ Kontrolní protokol o dohlížecí činnosti nad projektem realizovaným v rámci
Operačního programu Životní prostředí, podporovaného z prostředků EDR/FS,
včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a SR provedené dne 6. 4. 2010 pracovníky
SFŽP ČR na akci „Sběrný dvůr Dubicko“.
▶ Informaci starosty obce o způsobu realizace ozelenění vodotečí a biocentra vodní
nádrže Hosena.
▶ Informaci starosty obce o přípravě Dne Mikroregionu Zábřežsko, který se uskutečnil dne 22. 5. 2010 ve Štítech, kdy garantem této akce za naší obec byl místostarosta obce Mgr. Hampl.
▶ Spoluúčast obce Dubicko na oslavách svátku maminek, které organizačně zajišťuje OREL, jednota Dubicko dne 9. 5. 2010 v Katolickém domu Dubicko.
▶ Vyhovět žádosti Sboru dobrovolných hasičů Dubicko o povolení II. ročníku
memoriálu Břetislava Sládka, který se bude konat dne 31. 7. 2010 v prostoru biocentra Hosena, spojeného s povolením vjezdu vozidel na účelovou komunikaci,
za dodržení stanovených podmínek.
▶ Informaci starosty obce o závěrech jednání Představenstva svazku obcí Vodovod
Pomoraví, které se uskutečnilo dne 8. 4. 2010 v Loučanech.
▶ Smlouvu o dílo č. 30/09 na vyhotovení projektové dokumentace akce „Inženýrské
sítě pro rodinné domy v Dubicku – lokalita Na Tvrzi“ uzavřenou s dodavatelem
Ing. Illem, TERRA Zábřeh.
▶ Darovací smlouvu na poskytnutí peněžité částky 8.000,- Kč na účely zajištění
požární ochrany v obci – doplnění vybavení Jednotky SDH obce Dubicko, uzavřené
mezi J. S. jako dárcem a Obcí Dubicko, jako obdarovaným.
▶ Souhlasné stanovisko Obce Dubicko s realizací akce „Přestavba sokolovny na
multifunkční zařízení“, dle projektu zpracovaného Ing. Zbyňkem Pospíšilem
(květen 2009), bez připomínek.
▶ Informaci o přípravě kurzu pořádaného Akademií Jana Amose Komenského
Šumperk s názvem „Týden vzdělávání seniorů“, který proběhne ve dnech
14. -18. 6. 2010 v ZŠ Dubicko.
▶ Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce
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„Oprava místní komunikace části ulice U Hájovny Dubicko“, kdy tuto akci přidělit
vítězi soutěže fy EKO servis Zábřeh, s. r. o., Dvorská 1491/19, Zábřeh.
Vyhovět žádosti Spolku rybářů obce Dubicko o povolení vjezdu a parkování vozidel na účelové komunikaci k biocentru Hosena při příležitosti konání rybářské
akce „Loví celá rodina“ dne 12. 6. 2010, za předpokladu dodržení stanovených
podmínek.
Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly u Obce Dubicko, provedené dne
17. 5. 2010 finančním výborem Zastupitelstva obce Dubicko.
Oznámení náměstka hejtmana Olomouckého kraje o nevybrání žádosti obce
Dubicko o poskytnutí příspěvku z Programu obnovy venkova 2010 na projekt
„Oprava místní komunikace části ulice U Hájovny“.
Oznámení o přípravě projektu „Zmapování a marketing nevyužitých prostor“
projekt roku 2010 pro území Mikroregionu Mohelnicko (MAS Mohelnicko).
Smlouvu č. 1451/10 na zpracování žádosti o podporu z Operačního programu
Životního prostředí, oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, projekt „Zateplení budovy MŠ“, uzavřenou se zpracovatelem EUcentrum a. s. Praha.
Informaci starosty obce o výsledku jednání ve věci postupu výstavby a rozdělení
pozemků ve stavebním obvodu „Na Tvrzi“ v Dubicko, konaného dne 26. 5. 2010.
V Dubicku 14. 6. 2010

Josef Sobotík
starosta obce

Vážení občané,
dne 12. května 2010 byl vydán Kolaudační souhlas k projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dubicko“ – sběrný dvůr, který byl postaven pod fotbalovým
hřištěm. Tento projekt byl financován z 85 % – 3 819 134,- Kč z Operačního programu
– Životní prostředí Evropského fondu pro regionální rozvoj Fondu soudržnosti,
z 5 % – 224 655,- Kč ze Státního fondu životního prostředí a z 10 % – 449 309,- Kč
ze způsobilých výdajů z vlastních prostředků obce. Jako nezpůsobilý výdaj byla projektovým manažerem fondu z projektu označena třídící linka na plasty a vícenáklady stavby v hodnotě 150 000,- Kč.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje odsouhlasilo v roce 2009 poskytnutí návratné
finanční výpomoci účelově určené na výstavbu sběrného dvora ve výši 500 000,- Kč,
se splatností v roce 2011 a 2012, bez které bychom investici nemohli realizovat.
Sběrný dvůr je místo pro shromažďování a dotřiďování odpadů. Ocelová hala
slouží pro přechodné uložení použitého elektrotechnického zboží, pro umístění malého množství zbytků barev, autobaterií, pro uložení sběrového papíru
a pro třídění plastů, před odvozem firmou oprávněnou ze zákona k nakládání s tímto zbožím. Dispozičně je hala rozdělena na 4 prostory. Každá pro samostatnou
skupinu odpadů. Box č. 1 slouží pro uložení ledniček, televizorů a dalšího použitého
elektrotechnického zboží. Box č. 2 je určen pro uložení nebezpečných odpadů ukládaných v kontejnerech, záchytných a havarijních vaničkách jako zářivky, výbojky,
autobaterie, oleje, zbytky barev. Box č. 3 je určen pro papírový odpad všeho druhu
a sklo. V boxu č. 4 a 5 je prováděno třídění a ukládání v domácnostech separova-

ných plastů na jednoduché třídící lince a prostor o kapacitě 4 m3 na velkoobjemový odpad, který by mohl být znehodnocen povětrnostními vlivy – nábytek apod.
bude uložen na paletách v boxu č. 5. Dále je místo pro shromažďování vybaveno
štěpkovačem na dřevní odpad. Štěpkovač bude zavěšen při činnosti na traktor.
Dřevní hmota bude štěpkována přímo v terénu. V hale je umístěna dotříďovací
linka na plasty separované v domácnostech. Systém třídění recyklovatelných plastů
se bude dále zdokonalovat. Obecně závazná vyhláška č. 4 z roku 2001 o nakládání
s komunálním odpadem se připravuje k aktualizaci a doplnění z důvodu výstavby
sběrného dvora.
Josef Sobotík
starosta obce

Co prozradila odpadová anketa
V tomto čísle vám přinášíme výsledky dotazníku, se kterým jste se mohli setkat
na stránkách zpravodaje v loňském roce. Dvacet dubických domácností, které jej
vyplnili, tak pomohlo obci s přípravou podkladů pro provoz sběrných míst odpadů
a plánovaného sběrného dvora. Dotazník zároveň přinesl další díl skládanky na
téma, jak v Dubicku přistupujeme k odpadům. Ačkoli je Dubicko na cestě k cíli vytvářet a skládkovat méně směsných odpadů podstatně blíže než většina obcí České
republiky, i nadále lze nalézat příležitosti pro další zlepšování.

Bioodpady

První otázky ankety se týkaly bioodpadů – tedy přírodních zbytků ze zahrad
a z domácnosti. Důvodů, proč se jimi zabývat je totiž hned několik. Představují
asi 40 % hmotnosti odpadů, které domácnost vytvoří a jejich odvážení na skládku
prodražuje odpadové hospodářství v obci – platí se od tuny. Na skládce navíc způsobují její nestabilitu, zapáchají a svým rozkladem bez přístupu vzduchu vytvářejí
metan – plyn podílející se na změnách klimatu. Všechny státy Evropské unie se
proto zavázaly od jejich skládkování ustupovat. Přitom jednou z nejjednodušších
možností, jak problém s bioodpady vyřešit, je kompostování na zahradě – tedy na
místě vzniku. Řešením pro obyvatele bytových domů je pak například komunitní
kompostování ve společném kompostéru. Mezi respondenty dotazníku však byla
z bytového domu pouze jedna domácnost.
U 19 dotazovaných z rodinných domů, kteří vlastní zahradu, se pak ukázalo, že 17 má
zároveň založeno vlastní kompost (85 % vzorku). Většina lidí má tedy možnost
zpracovat si vlastní bioodpady samostatně. Zahradní odpady (tráva, listí, zbytky
zeleniny) jsou pak kompostovány v 63 % případů, v 17 % končí v kontejneru na
popeloviny, který je vyvážen na skládku a ve 13 % jsou odváženy za obec. Nekončí
však mezi směsnými, zbytkovými odpady, což potvrdil i dubnový rozbor tohoto
odpadu z obce na skládce v Medlově.
Odpady z kuchyní (zbytky ovoce, zeleniny, čajů apod.) se kompostují o něco
méně, a to v 54 % případů. Lidé se jich často zbavují také zkrmováním. Přesto však
končí i v kontejneru na směsný odpad, a to v 14 % případů. Již zmíněný rozbor

odpadů na skládce ukázal, že ve výsledku představují nejtěžší část směsných, zbytkových odpadů, vyvážených na skládku.
Vcelku výrazný zájem projevili dotázaní o pomoc s domácím kompostováním
– uvítalo by ji 60 % domácností. A kdyby občané měli možnost odevzdávat větve
ze stromů na sběrném dvoře, 70 % by sem přiváželo větve a 52 % listí a trávu. Vzhledem k odpovědím na předchozí otázky lze předpokládat, že by takováto služba měla
pozitivní vliv i na nežádoucí odkládání zahradního materiálu do popelovin, nebo
zakládání kupek bioodpadu za obcí.

Třídění odpadů

Dotazník se zabýval i ostatními druhy odpadů. Například téměř všichni dotázaní (95 %) by uvítali možnost odevzdávat k recyklaci větší množství stavebního
odpadu na určené místo v obci. Dnes je v 65 % případů odkládán do kontejneru
na popeloviny. Právě 65 % domácností také uvedlo, že by uvítalo i třídění dalších
druhů odpadů – například papíru, textilu nebo již zmíněného bioodpadu.
V další otázce pak měli dotázaní seřadit skutečnosti, které jim vadí na třídění odpadů. Jako nejvíce obtěžující se ukázal fakt, že tříděný odpad zabírá místo v domácnosti. O něco méně nepříjemná je pak potřeba odpad donášet na sběrná místa.
Argument, že třídění nemá smysl, skončil až na posledním místě
Kdyby měli občané oznámkovat obec za systém sběru odpadů, dostala by lepší
trojku – za vyhovující jej označilo 55 % dotázaných. Dále 30 % nevyhovuje a 15 %
se nevyjádřilo. Za hlavní informační kanál o odpadech pak občané označili Dubický
zpravodaj.

Odpadům se dá i předcházet

Řešení, jak na odpady, nezačíná u třídění. Na první místo se klade především
snaha předcházet jejich vzniku. Místo jednorázových tašek lze opakovaně používat
látkové, balenou vodu může nahradit kvalitní voda z kohoutku, apod. I domácí
kompostování je vlastně výrazná prevence vzniku odpadu – při kompostování na
zahradě se ze zelených zbytků nestává pro obec odpad. S ohledem na prevenci se
také v jedné otázce zjišťovala ochota lidí používat látkové plenky pro děti. Ekologická
poradna Veronica totiž spočítala, že pokud dítě používá plenky jednorázové, vyprodukuje za přebalovací věk asi tunu nerecyklovatelného odpadu. V odpovědích
se ukázalo, že 15 % lidí by nad používáním moderní látkové alternativy uvažovalo
a 15 % by k ní naopak nikdy nepřistoupilo. 60 % pak uvedlo, že látkové pleny buď
používalo, nebo je právě používá.
Nikola Marková
Hnutí DUHA

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace
realizuje
grantový projekt v rámci globálního grantu
„Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt
je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Název projektu:
Modernizace učebních opor, vzdělávacích metod a organizačních forem
výuky s důrazem na využití ICT
Doba trvání projektu:
březen 2010 – 30. listopad 2011
Jedná se o komplexní inovaci Školního vzdělávacího programu, čehož bude dosaženo
prostřednictvím modernizace a digitalizace učebních opor, pomocí nových vzdělávacích
metod i organizačních forem výuky.
Důraz je kladen na rozvoj klíčových kompetencí žáků, rozšiřování mezipředmětových vazeb
a uplatňování průřezových témat. Rozšíří se využití informačních
a komunikačních technologií, a to i mimo vyučování.
Vzniknou nové pomůcky, pracovní listy, e-learning pro anglický jazyk, školní projekty,
žákovské přehlídky a komunitní projekt.
Budou realizovány kulturně-historické a dramatické dílny, zájmové kroužky
ICT (počítačů) a angličtiny, rozšíří se výuka v terénu – mimo budovu školy.
Realizační tým tvoří všichni pedagogové základní školy.

Důležité upozornění, vydané Červeným křížem
a záchrannými organizacemi:
Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod má většina
zraněných u sebe mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými nelze
komunikovat, zásahové síly neví, koho by měli z dlouhého seznamu adres
kontaktovat. Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal do svého adresáře
v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod tu samou zkratku.
Mezinárodně uznávaná zkratka je: ICE = In Case of Emergency (pro případ záchrany)
Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě nouze kontaktována
policií, hasiči či první pomocí. Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1, ICE2, ICE3.

Úspěchy žáků ZŠ Dubicko
V uplynulých měsících proběhla celá řada vědomostních soutěží
a je potěšitelné, že na předních místech výsledkových listin se objevovala jména našich žáků. Nejúspěšnějšími reprezentanty školy se stali
Kristýna Kolčavová a Jan Marek, žáci VIII. třídy. Oba byli úspěšnými
řešiteli ne jedné, ale více soutěží.
Kristýna Kolčavová:
▶ 1. místo v okresním kole recitační soutěže a postup do krajského kola mezi 18 nejlepších recitátorů Olomouckého kraje
▶ 1. místo v okresním a 3. místo v krajském kole Dějepisné olympiády
Jan Marek:
▶ 1. místo v okresním a 9. místo v krajském kole Olympiády z českého jazyka
▶ 5. místo v okresním kole Dějepisné olympiády s postupem do krajského,
kterého se bohužel nezúčastnil, neboť ve stejném termínu se konalo okresní
kolo Matematické olympiády
▶ 1. místo v okresním kole Matematické olympiády
▶ 1. místo v okresním a 2. místo v krajském kole soutěže Matematický KLOKAN
Oběma žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Renata Ryšavá, třídní učitelka

Poděkování
Chtěla bych poděkovat pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy,
mateřské školy a školní jídelny za odvedenou práci, vzájemnou podporu a spolupráci
v končícím školním roce a popřát nejen jim, ale i žákům pěkné prázdniny plné odpočinku a pohody a načerpání nových sil do příštího školního roku.
Rovněž bych chtěla poděkovat všem podnikatelům, kteří nám věnovali finanční
či věcné dary a v neposlední řadě Unii rodičů, která nás rovněž finančně podporuje.
Zvlášť si poděkování zaslouží nadšení rodiče, kteří zorganizovali dětský karneval
a ples. Jeho výtěžek významně posílil pokladnu Unie rodičů. Úspěšná akce Pohádkový
les proběhla ve spolupráci školy, Unie rodičů a AVZO.
V Unii rodičů dochází od 1. 9. 2010 ke změně ve vedení – předsedkyní byla zvolena
p. Kamila Strnadová a hospodářkou p. Eva Nimrichterová.
Při této příležitosti bych chtěla veřejně poděkovat p. Ludmile Jakešové a p. Ireně
Urbáškové za dlouholetou obětavou a aktivní práci v čele Unie rodičů, která úzce spolupracovala se školou.
Mgr. Věra Braná, ředitelka školy

Kruh přátel hudby Dubicko Vás srdečně zve na první koncert
Hudebního festivalu:

Wihanovo kvarteto

úterý 31. 8. 2010 v 17.00 hod, kostel Povýšení svatého Kříže Dubicko

Pohádkový les v Dubicku
I přes nepříznivé počasí se v sobotu
22. května 2010 v Dubicku konal další
ročník akce „Pohádkový les“, kterou pro
děti a jejich doprovod připravili ZŠ a MŠ
Dubicko, Unie rodičů při ZŠ Dubicko
a AVZO Dubicko.
Trasa vedla lesní pěšinou z Dubicka do
areálu Střelnice. Na procházce přírodou se účastníci zastavovali u deseti stanovišť
s pohádkovými postavami, které pro ně měly připraveny různé úkoly.
Na startu všechny účastníky vítal Kašpárek a rozdával dětem hrací karty s přehledem stanovišť. Sněhurce děti pomohly pověsit prádlo trpaslíků a nanosit vodu,
u Lišky a Budulínka určovaly hudební nástroje nutné pro jeho vysvobození,
u Ferdy a Berušky krmily rozzlobeného hlemýždě, u Perníkové chaloupky zdobily
připravené perníky, Dlouhému a Širokému doplnily trojici o Bystrozrakého a hledaly rozdíly na podobných obrázcích. Na stanovišti s panem Vodníkem děti lovily
ryby, u Křemílka a Vochomůrky zasadily a zalévaly semínka, u Draka osvobozovaly
Princeznu. Potom na děti čekalo Peklo se spoustou hladových čertů, kterým z vylovených ingrediencí vařily polévku a na posledním stanovišti pomáhaly Popelce,
která spěchala na ples, přebrat hrách a čočku. Pokud děti splnily připravený úkol,
byly pohádkovými bytostmi odměněny sladkostmi a v cíli za vyplněnou hrací kartu
dostaly od Pohádkové babičky další pozornost – oplatek a pitíčko.
V areálu Střelnice si děti mohly vyzkoušet prolézání strachovým pytlem, hod
míčkem na cíl, slalom s florbalovou výbavou nebo chůzi na chůdách.
Na své si přišli všichni milovníci jídla, kteří si mohli vybrat z bohaté nabídky
občerstvení.
Na závěr bych chtěla poděkovat Unii rodičů, účinkujícím paním učitelkám
a žákům ZŠ Dubicko a ostatním pořadatelům za připravenou akci a vyzvat rodiče
ke spolupráci při pořádání dalšího ročníku Pohádkového lesa.
Mgr. Romana Grichwaldská
učitelka

Oslava svátku maminek
Dne 9. května 2010 jsme v Katolickém domě v Dubicku poděkovali našim maminkám za vše, co pro naše děti a rodiny jsou. I díky opět velmi kvalitnímu kulturnímu
programu dětí z Mateřské a Základní školy v Dubicku a Dubínku, sál Katolického
domu i následné zahradní posezení „praskaly ve švech“.
Děkuji proto všem, jež se na pořádání akce podíleli svou prací nebo
sponzorováním (Obec Dubicko, MŠ a ZŠ Dubicko, Orel Dubicko,
Melites Medlov – Ing. Josef Křížek) .
Vojtěch Suchý, Orel Dubicko

Čarodějný jídelníček ve školní jídelně
Do redakce nám přišla zpráva od paní Jany Hartové, která je vedoucí školní jídelny Dubicko, o tom, jak u nich ve školní jídelně prožili poslední týden v dubnu, který zakončili
rejem čarodějnic. Nechejte se inspirovat.
Čarodějných jídelníčků musela paní vedoucí natisknout nespočet, protože každý z rodičů ho chtěl na památku. Nakonec ho umístili i na stránky obce. Dokonce i rodiče dětí, které
nechodí na obědy, se chodili dívat na neobvyklé názvy, a říkali, že je musí také doma vařit
dětem, protože děti chtějí chodit na oběd do školní jídelny, že se jim moc líbí, co se tam vaří.
Určitě byste ani vy neodolali obědu s názvem „Oči baby Jagy, nápoj černé magie a ovoce
z kouzelného stromu“.
Jak málo stačí k tomu, abyste přilákali strávníčky na obědy. Po skončení akce se děti hned
ptaly, co příště paní vedoucí opět vymyslí. Protože děti mají rády pohádky a tajemno, tak se
v jídelníčku určitě zase objeví různé tajuplné názvy.

Receptury
Vymyslet jídelníček nebylo jen tak, napsala paní vedoucí, samozřejmě musel sedět spotřební koš, ale nejtěžší bylo přiřadit k obyčejným názvům jídel ty čarovné, to byl oříšek.
14 dnů před akcí zkonzultovala paní vedoucí vše s učitelkami, které poprosila o zapojení dětí do výzdoby jídelny. Paní učitelky souhlasily a ještě přišly s nápadem, že by děti mohly napsat recepty na připravovaná čarodějná jídla. A tak se můžete například dozvědět, že
když smícháte 1 celou ježibabu, 10 kapek myší krve, 1 tlapku z přejeté kočky, namletý roh
a prasečí vajíčka, nemůže Vám z toho přeci vzniknout nic jiného než „Ježibaba pod tajemným závojem“. Nejlépe podávat s vařenými nudlemi. V receptuře se dokonce dočtete, že
kvůli hygieně je lepší ježibabu nejdříve vykoupat a potom až dát do pekáče.

V jedné části je jídelníček obyčejný a v druhé ten čarodějný. Pondělí 24. 4. 2010
Přesnídávka: Vánočka, kakao, jablko

Přesnídávka: Proplétaná pochoutka

Polévka:
Oběd:

Kulajda

Polévka:
Oběd:

Svačina:

Chléb, máslo, mandarinka,
čaj ovocný

Šunkofleky,
salát z červené řepy
s čínským zelím, džus

Svačina:

baby Jagy, nápoj moci, jablko
Čáry máry burizóny
Čertovské provázky,
dračí salát,
nápoj z duhy
Chléb, paví oka,
nápoj ze slunce

Překvapení
Děti znaly jen čarodějné názvy jídel a vůbec netušily, co se pod nimi skrývá. Nevěděly,
co budou mít celý týden na oběd. Každý den se těšily, byly zvědavé, co asi bude dobrého,
a vyzvídaly od kuchařek, co bude další den na oběd. Ale paní kuchařky měly zakázané to
prozradit, a tak měly děti každodenní překvapení.
Všichni se do akce neuvěřitelně zapojili, děti i paní učitelky, jídelna byla čarodějně vyzdobená a poslední den v měsíci byli všichni přestrojeni za čarodějnice a čaroděje.
Celý článek i s fotografiemi najdete na www.jidelny.cz (za redakci – Monika Štachová).

HRACÍ ŘÁD HŘIŠTE PRO ROK 2010
1. Přednost využití
– ve školním období ZŠ Dubicko dle rozvrhu hodin tělesné výchovy
– akce pořádané TJ Sokol Dubicko – budou včas zveřejněny
2. Rozdělení hodin
TENIS
VOLEJBAL
NOHEJBAL

– denně – od 16.30 hod přednostně dospělí
– neděle dopoledne vyhrazena pro dospělé
– středa, pátek, sobota 18.00 - 21.00 hod.
– úterý 18.00 - 21.00 hod, neděle 14.00 - 20.00 hod.

3. Platební podmínky

TENIS
Kategorie
Dospělí
Děti, dorostenci, studenti

roční permanentka
1.000,- Kč
400,- Kč

hrací sazba za kurt
100,- Kč
50,- Kč

Členové TJ SOKOL Dubicko – úhrada čl. příspěvku – dospělí 300,- Kč, děti 100,- Kč.
Povinností členů Sokola je důsledně kontrolovat dodržování hracího řádu hřiště.
Platby možno uhradit: Horák Luděk – Dubicko, Nová 178
Braný Milan ml. – Dubicko, U lesa 277
Linhartová Radka – OÚ Dubicko (v pracovní dny)

VOLEJBAL + NOHEJBAL
Využití sportovišť se hradí celoročně formou oddílových příspěvků.
Volejbal – Sobotík Jiří
Nohejbal – Horák Luděk
4. Vstup pro žactvo TJ Sokol
Klíče od hřiště možno vyzvednout u pí. Radky Linhartové na OÚ Dubicko.
Nečlenové nutno zaplatit poplatky.
4. Ostatní
– rezervace se provádí zápisem do rozvrhu hodin ve vývěsce u pohostinství Sokolovna
– tenisová jednotka je 1,5 hod.
– při nedodržení nástupu do 10 minut se rezervovaná hrací jednotka ruší
– volejbal a nohejbal se hraje výhradně na kurtu č. 3 – mimo organizovaných soutěží
TJ SOKOL DUBICKO
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Òïîëäläíòêcêñîíèêà
Ãîíàwîáâäéòìäïèõwóàëèóøóîîálcíêø¹
Sarah Fouad Hussein Ahmed
Denis Kašpar
Petra Tomášková
Alena Linhartová



Dubicko, 7. května 192
Dubicko, U Lesa 274
Dubicko, Na Pekle 307
Dubicko, U Lesa 229

Ìàíäëòóõwôùàõäëè¹
Petr Sobotík

Veronika Cielecká

Õìoòwâwâçãôáäíčläñõäí±¯°¯îòëàõèëèàîòëàõwòõc
èõîóíwõñîlw¶¯ñîêàõwâäóèóîîálàín¹
Kukulová Anna
Trendlová Anna
Stryk Dobromil
Hílková Pavla
Vernerová Vlasta
Sládková Libuše
Hamplová Zdenka
Hampl Jaroslav
Navrátilová Jaroslava
Nevrlá Vlasta

Dubicko 238
Dubicko 108
Dubicko 77
Dubicko 234
Dubicko 195
Dubicko 113
Dubicko 85
Dubicko 137
Dubicko 23
Dubicko 223

Stryková Vlasta
Balcárek Jiří
Kubová Bohumila
Fuchsová Božena
Kristen Josef
Pulkrtová Růžena
Lanková Marie
Haberlandová Božena
Smutná Irena
Marko Pavel

Dubicko 183
Dubicko 224
Dubicko 175
Dubicko 181
Dubicko 191
Dubicko 121
Dubicko 13
Dubicko 188
Dubicko 103
Dubicko 127
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