Dubický
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Čtvrtletník Obce Dubicko
ročník 2016/II 24. června 2016

Vážení spoluobčané,
blíží se vytoužená doba dovolených, prázdnin. Přeji Vám v tomto období krásné
počasí, bezpečné cestování a klidné prožití doby zaslouženého odpočinku.
Rád bych poděkoval Vám všem, kteří se staráte o plochy přilehlé k Vašim
domům (sečení trávy, čištění chodníku), jež jsou v majetku obce. Velice si této
pomoci vážím a tímto za ni děkuji.

Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:
 Řešení opravy dubického potoka, vč. možností získání finančních prostředků
 Rekonstrukce hasičské zbrojnice – v dubnu byla podaná žádost o dotaci
 Beseda redaktora Českého rozhlasu Miroslava Kobzy s autorem knihy „Pověsti a zajímavosti z Dubicka a okolí“ Josefem Korunou, která se uskutečnila v neděli 13. 3. 2016
v 15 hod. ve velkém sále sokolovny. Prodejní cena knihy je 100 Kč. Na vydání knihy byla
získána dotace z Olomouckého kraje ve výši 25.000 Kč
 Uzavření Smlouvy o odběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu z obce Dubicko se zpracovatelem Zbořilová Petra, IČ 03781798, se sídlem Veleboř 16
 Příprava realizace stavby Cyklostezka Dubicko-Bohuslavice – v dubnu byla podaná žádost o dataci
 Příprava poptávkového řízení na provedení akce „Zateplení objektu Dům služeb Družstevní č.p. 159, Dubicko“
 Poptávkové řízení na výměnu oken v objektu budovy Obecního úřadu Dubicko, Velká
Strana 56, Dubicko
 Příprava projektové dokumentace pro stavbu „Dubicko-MK Benedova ulice“ s firmou
PROJEKCE s.r.o., IČ 25905449, Jílová 2769/6, Šumperk, předpokládaný termín realizace
v roce 2017

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2015, provedené
kontrolory Krajského úřadu Olomouckého kraje ve dnech 29. 2.-1. 3. 2016
 Cenová nabídka Ing. Jarmily Najmanové, IČ 87646137, Zvole 120, na vypracování projektové dokumentace akce „Rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi II“ v ceně 119.000 Kč
s termínem podání žádosti o stavební povolení v září 2016
 Příprava monitorovacího kamerového systému v obci Dubicko
 Projednání účasti zástupců obce Dubicko na akci Den Mikroregionu Zábřežsko 2016 v Rovensku dne 18. 6. 2016
 Zakoupení kotce pro dočasné umístění odchycených psů a s tímto spojené pořízení potřebných odchytových pomůcek
 Řešení parkování osobních vozidel v obci, vč. hledání dalších míst vhodných k parkování vozidel
 Realizace akce „Oprava ohradní zdi hřbitova“ Dubicko, kterou provádí firma SANOL, spol.
s r.o. Olomouc
 Řešení problematiky zaměstnávání občanů obce na veřejně prospěšné práce v obci Dubicko spolufinancované z evropských a státních fondů
 Smlouva č. Z_S24_12_8120046286 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie stavby Dubicko, Družstevní, Obec Dubicko-VNv, VNk,
č. IZ-12-8000431, uzavřená s provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, za cenu
659.757 Kč bez DPH
 Příprava projektu „Patrioti – radost z pohybu“
 Zajištění zhotovení energetického auditu objektu budovy ZŠ Dubicko, Zábřežská č.p. 143,
za účelem provedení řádné opravy střešní krytiny tohoto objektu
 Rozdělení dotací obce Dubicko neziskovým organizacím na rok 2016. Dotace na celoroční činnost (dále jen dotace typu A) ve výši 107.000 Kč a dotace na konkrétní akci
(dále jen dotace typu B) ve výši 70.000 Kč (tyto dotace se budou rozdělovat až v říjnu
letošního roku.
 Rozdělení dotací typu A na základě návrhu Komise pro mládež, kulturu a TV:
a) Tělocvičná jednota Sokol Dubicko ve výši 45.500 Kč
b) Fotbalový klub Dubicko ve výši 20.000 Kč
c) Spolek rybářů obce Dubicko ve výši 6.500 Kč
d) Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dubicko ve výši 10.000 Kč
e) Církev Československá husitská ve výši 4.000 Kč
f) Sbor dobrovolných hasičů Dubicko ve výši 11.000 Kč
g) AVZO Dubicko, p.s. ve výši 10.000 Kč
 Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o schválení dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost (MPSV) ve výši
2,501.855 Kč – registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/15_013/0000358
 Restaurování „Sloupu P. Marie“ (Mariánský sloup) s dotaci MMR z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2016 ve výši 66.828 Kč, zhotovitelem bude René Seifried, sochař
a restaurátor, Olomouc-Svatý Kopeček
 Příprava veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci díla „Oprava místních komunikací
U Lipky a Benedova - část pod kostelem“.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce na svém 9. zasedání rozhodlo provést měření hluku při provozu střelnice
Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. Toto měření proběhlo dne 3. 5. 2016. Z uvedeného
měření byly stanoveny maximální počty výstřelů z jednotlivých zbraní pro 8 po sobě jdoucích
hodin. S výsledkem tohoto měření byli seznámeni zástupci AVZO Dubicko p.s. a přislíbili, že
hygienické limity budou respektovat. Jednáme se zástupci AVZO o dalším provozu a snížení
hluku ze střelnice.
Výsledek měření Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě:
Stanovení maximálního počtu výstřelů pro 8 po sobě jdoucích hodin pro jednotlivý typ
zbraně, při kterém bude dodržen hygienický limit dle NV č. 272/2011 Sb.
Zbraň + střelivo
Počet výstřelů
Zbraň č. 1 - pistole HS XDM 5,25 + náboje ráže 9 x 19 mm LUGER
– střelba ze základní palebné čáry ve vzdálenosti 50 m od terče
70
Zbraň č. 2 - pistole HS XDM 5,25 + náboje ráže 9 x 19 mm LUGER
– střelba z palebné čáry ve vzdálenosti 11 m od terče
190
Zbraň č. 3 - revolver TAURUS 96 + náboje 22 LR ráže 5,56 mm
– střelba z palebné čáry ve vzdálenosti 11 m od terče
4 550
Zbraň č. 4 - BERETTA 616 + náboje SB 24 gr., střelba ze základní palebné
čáry ve vzdálenosti 50 m od terče
130
Zbraň č. 5 - samonabíjecí puška CZ UB 858 + náboje ráže 7,62 x 39 mm,
střelba ze základní palebné čáry ve vzdálenosti 50 m od terče
60
Počty výstřelů představují maximální počet výstřelů z jednoho typu zbraně za jeden den,
kdy se střílí pouze z uvedeného typu zbraně, ne kombinaci více typů zbraní.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Hledáme správce hřbitova,
k datu 31. 5. 2016 ukončil svoji činnost správce hřbitova. Tato skutečnost mě velice mrzí,
protože jsem přesvědčen, že svoji práci vykonával dobře. Pevně věřím, že se v brzké době
najde někdo, kdo tuto činnost bude zajišťovat i nadále.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

PROVOZ KNIHOVNY
Vážení čtenáři,
přeji Vám všem krásné prázdniny i dovolenou a oznamuji,
že během letních prázdnin bude knihovna otevřena opět

každý čtvrtek od 15 - 18 hod.

Mimořádně je možné po telefonické domluvě i jiný termín.
		
Jana Hartová
knihovnice
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Lhůta
pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního
Informací není nikdy dost
pasu
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
V SĜtSDGČ åH Pi GtWČ FHVWRYDW PLPR (YURSVNRX XQLL GRSRUXþXMHPH VH SĜHGHP
poplatkem
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webu Ministerstva
vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná
minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele
Oddělení tisku a prevence Šumperk
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele
Oddělení tisku a prevence Šumperk
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Buďte vidět!

Buďte
vidět!provozu, která nabyla účinnosti 20. února
Nová povinnost vyplývající z novely zákona
o silničním
2016. Podle této novely „pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo
Buďte vidět!
po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky
Nová povinnost vyplývající z novely zákona o silničním provozu, která nabyz retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na
la účinnosti
20. února
Podle
této novely
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mimo
pozemních
komunikacích“.
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uložit
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2016. Podle této novely „pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo
dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm,
nenívozovky
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pozemních komunikacích“. Při porušení této povinnosti lze nyní chodcům uložit blokovou pokutu
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až 2000 korun. Dle zákona o silničním provozu „je chodec i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky,
účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla,
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Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince!
Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby
v hotovosti.

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou.
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby
1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod
1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)
1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz

upoZornĚní

Součástí loňské hodové výstavy harmonik byla i část věnovaná jednotlivým domům v naší
obci, jak vypadaly před 50 lety a jaké jsou nyní. Protože tato akce měla velký ohlas, rádi bychom v ní pokračovali.
Letošní hodová výstava bude tématicky zaměřena na dobrovolné hasiče a proběhne
v neděli 18. 9. 2016 opět v sokolovně. V rámci výstavy bychom chtěli prezentovat další
proměnu naší obce během minulého a tohoto století. Proto Vás tímto žádám o zapůjčení
historických fotografií obce, příp. zajímavých dokumentů k naskenování.
V 60-tých letech minulého století proběhlo fotografování jednotlivých stavení, před
nimiž vždy stáli obyvatelé domu. Po padesáti letech bychom toto focení rádi zopakovali,
abychom příští generaci zanechali obraz obce také z této doby. Všichni, kdo jste ochotni se
nechat vyfotit před svým domem, ozvěte se mi, prosím, co nejdříve a domluvíme se, kdy
přijdu snímky pořídit. Velmi nám to pomůže při přípravě letošní hodové výstavy.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Blahopřání
5. června 2016 oslavil významné životní jubileum – 80 let

6. 2016 oslavil pan Josef Kristen významné životní jubileum – 80 let.
pan Josef Kristen
slavenec se celý svůj produktivní život, kromě starostí o rodinu věnoval
Oslavenecpři
se celý
svůj produktivní
život,„Bližnímu
kromě starostíku
o rodinu
věnoval hasičské
sičské myšlence
naplňování
hesla
pomoci“.
myšlence při naplňování hesla „Bližnímu ku pomoci“.
a všechny roky jeho obětavé práce pro hasičské hnutí, mu touto cestou chceme
všechny roky jeho obětavé práce pro hasičské hnutí, mu touto cestou chceme
děkovat aZa
popřát
mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
poděkovat a popřát mnoho štěstí a zdraví do dalších let.

Za SDH Dubicko
Michaela Lajdorfová

Za SDH Dubic

pořádá 8. ročník

který se uskuteční 30. 7. 2016 v 14:00 hod.
na HOSENĚ
PROGRAM: Hasičská soutěž o putovní poháry
muži, ženy, veteráni
Po skončení závodů posezení při táboráku
Tombola
Vstupné dobrovolné
Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé

SDH DUBICKO
založilo oddíl mladých hasičů.
Mladí hasiči se budou postupně seznamovat s hasičskou technikou, základy
zdravovědy, hrát různé hry. Také se budeme účastnit hasičských soutěží, závodů
mladých hasičů a celorepublikové hry PLAMEN.
VĚKOVÉ KATEGORIE
PŘÍPRAVKA
3 – 6 let

MLADŠÍ ŽÁCI
6 – 11 let

STARŠÍ ŽÁCI
11 -15 let

V případě zájmu o členství Vašich dětí v oddíle, nás kontaktujte na:
telefonním čísle: 739 425 103; email: mh.dubicko@seznam.cz
nebo osobně na adrese: Nová ulice 174, Dubicko

Zahájení sezony sportovních družstev SDH Dubicko
V sobotu 28. 5. se družstvo žen a mužů zúčastnilo okresní soutěže v Bludově. Tato
soutěž je zařazena do seriálu soutěží Holba Cupu okresu Šumperk v požárním
sportu.
Děvčatům se start do nového ročníku velmi povedl a celkově skončily na krásném
druhém místě a připsaly si 31 bodů.
Ale ani muži nenechali nic náhodě. V jejich kategorii je ovšem větší konkurence.
Celkově skončili na 18. místě a odvezli si krásných 10 bodů.
TRÉNINKY
přípravka – děti 3-6 let: čtvrtek 16.00 – 17.00 hodin
mladší – děti 6-11 let: pátek 15.30 – 17.00 hodin
ženy – 15 a více let: pátek 17.00 – 18.00 hodin
muži – 15 a více let: pátek od 18.00 hodin
V tyto dva dny se scházíme na Hoseně (za nepříznivého počasí jsme s dětmi ve
zbrojnici), tak pokud bude mít někdo zájem se k nám přidat, rádi Vás přivítáme.
Ať to bude dospělí nebo dítě...
Kontakt:

dospělí
děti:

email: sdh.dubicko@seznam.cz
email: mh.dubicko@seznam.cz
za SDH Dubicko
Michaela Lajdorfová

DUBIÁDA 2016
Třetí ročník dubické dětské olympiády 4. června 2016 prověřil na tenisových kurtech
mrštnost, rychlost, přesnost a sílu padesáti osmi závodníků od dvou do patnácti let. Děti
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Děkujeme všem závodníkům a organizátorům za vytvoření úžasné soutěžní Martina
atmosféry
a zveme
Kutalová
všechny na další ročník Dubiády. Dík patří také Obci Dubicko za finanční podporu.
T.J. Sokol Dubicko
Martina Kutalová
T.J. Sokol Dubicko
pořadatel

pořadatel

Základní informace o projektu
„PATRIOTI - radost z pohybu“

Negativní energie se na nás valí ze všech stran. Hašteření politiků, běženci, nervozita
každodenní všednosti. Nějak se z nás vytratila prostá radost. Radost z toho, že jsme zdraví
my i naše rodina a kamarádi, radost z přátelských setkání. Proto se město Úsov a obce Bohuslavice, Dubicko, Hrabová, Lukavice, Police a Třeština dohodly na společném projektu
s názvem „PATRIOTI - radost z pohybu“. Pěkně si ji užijte a vězte, že co nás nezabije, to nás
posílí!
Hlavním smyslem a cílem projektu je zviditelnění známých i méně známých památek
a míst na území vyjmenovaných obcí. Tato hra návštěvníky provede po zajímavých místech
našich obcí. Přidanou hodnotou projektu je snaha vzbudit zájem dětí a obyvatel o místa,
kde žijí a kde se narodili, aby z nich vyrostli správní patrioti. Mnozí účastníci projektu si
místa oblíbí jako turistický cíl, který bude sloužit k odpočinku a setkávání lidí.
Do akce je v roce 2016 zařazeno 17 míst, která se nacházejí na katastrálních územích
města a obcí výše uvedených a obce Rohle. Účastník má za úkol najít u každého místa
ukrytou schránku pod dlaždičkou, ve které je jedno písmeno tajenky. Poté se zapíše do
přiloženého bločku jako důkaz, že u místa byl. Soutěž byla prezentována v Základní škole v Dubicku 6. května 2016
a zahájena nočním pochodem
k Sv. Josefu. Původně byla soutěž vyhlášena pro děti a dospívající mládež do věku 18ti
let. Na základě dohody starostů výše vyjmenovaných obcí
a následně rozhodnutím rady
naší obce je soutěž vyhlášena
pro všechny věkové kategorie.
Pokud bude mít účastník
vyplněno:
alespoň 7 písmen získává
samolepku znaku obce
celou tajenku získává
samolepku znaku obce a postupuje do dalšího slosování
o ceny, které proběhne v Dubicku při rozsvícení vánočního
stromku v neděli 27. listopadu.
Ceny jsou připraveny pro tři
věkové kategorie.
Projekt není podpořen
žádnou dotací.
Patriot - místostarosta obce
Josef Sobotík
Mobil: 739 649 348
email: josefsobotik@gmail.com

společensKá KroniKa
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Izabela Plháková
Ondřej Sysel
Filip Hlaváč
Patrik Dvořák

Dubicko, Na Výsluní 259
Dubicko, 7. května 192
Dubicko, 7. května 220
Dubicko, 7. května 260

manželství uzavřeli tito občané naší obce:
Eva Salajková a David Grichwaldský
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.

Z našich řad odešli:
Antonín Horák

Dubicko, Smíchov 105

JUBILANTI

v měsíci duben – červen 2016
oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Kukulová Anna
Blahutová Květoslava
Trendlová Anna
Hílková Pavla
Urbášková Zdenka
Vernerová Vlasta
Hamplová Zdenka
Horáková Julie
Šafářová Marie
Bergerová Soňa
Unzeitigová Libuše

Dubicko 238
Dubicko 123
Dubicko 108
Dubicko 234
Dubicko 39
Dubicko 195
Dubicko 85
Dubicko 105
Dubicko 140
Dubicko 256
Dubicko 210

Grau Jiří
Neoralová Radomila
Kotrlová Františka
Lanková Marie
Pulkrtová Růžena
Kristen Josef
Haberlandová Božena
Hofrová Oldřiška
Petrášová Věra

Dubicko 217
Dubicko 107
Dubicko 236
Dubicko 13
Dubicko 121
Dubicko 191
Dubicko 188
Dubicko 293
Dubicko 15

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.
Dubický zpravodaj ročník 2016/II
Evidenční číslo: MK ČR E 10319
Vydává Obec Dubicko, Velká Strana 56, IČ: 00302538

Za obsah a jazykovou úpravu příspěvků odpovídají autoři.

Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli stavebních úprav bývalého kina - Katolického domu, kde se
buduje 12 nových bytových jednotek pro seniory. Stavba by měla být hotová na
přelomu roku 2016-2017 a pro zajištění obsazenosti a nastavení pravidel soužití
prosíme vážné zájemce o ubytování o vyplnění krátkého dotazníku. Ubytování
bude přednostně určeno pro dubické občany, popřípadě lidi s Dubickem citově
spojené.

Krátké představení projektu Domov pro seniory – Katolický dům.
Nově vzniknou 3 funkční podlaží. Provozní řešení bude odpovídat standardu
pro komunitní domy s plně bezbariérovým provozem.
Komunitní domy pro seniory jsou určené pro osoby starší 60-ti let, které
prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem za poslední rok nepřesáhne pro
jedince 1-násobek a pro pár 1,2-násobek průměrné měsíční mzdy.

Hlavní vstup se bude nacházet přibližně uprostřed domu na severní straně.
Jím se dostanete do vstupní haly se schodištěm, výtahem, kanceláří správce
a technickou místností (sušárna, prádelna …) Dále je v přízemí navržen sklípek
ke každému bytu a 2 bytové jednotky. V prvním patře se nachází dalších
5 bytů, společenský sál, kuchyňka a kolárna. V druhém patře se nachází dalších
5 bytových jednotek.
Všechny byty jsou navrženy s uspořádáním 1+KK (obývací pokoj s kuchyňským
koutem a samostatnou koupelnou). Kuchyňské linky budou vybavené dřezem
s pákovou baterií (voda teplá a studená) a pracovní deskou s možností zabudování
dalších kuchyňských spotřebičů. Koupelny jsou navržené se sprchovým koutem,
umyvadlem a splachovacím záchodem. Dům pro seniory bude centrálně vytápěn
podlahovým topením s centrální dodávkou teplé užitkové vody. Okna budou
plastová, v případě zájmu budoucích nájemníků mohou být na jejich náklady
doplněny sítě proti hmyzu a žaluzie.
Celková plocha bytu nepřekračuje 45m2. Nájem bude činit 57,20/m2 + ceny
služeb.
Projekt je k nahlédnutí v elektronické podobě na webových stránkách
obecního úřadu v sekci aktuality, případně v tištěné podobě u starosty obce.
V případě zájmu je možno zajistit doplňkové služby u jednotlivých klientů.
Jedna místnost v objektu bude určena právě pro tyto doplňkové aktivity.
Vaše sociální komice obce Dubicko

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ V KOMUNITNÍM
DOMU PRO SENIORY – KATOLICKÝ DŮM DUBICKO
1. Od kdy byste chtěli v komunitním domu pro seniory bydlet?
a – ihned po otevření
b – do konce roku 2017
c – jiné: (prosím uveďte časový horizont) ………….............................................……
2. osoba samostatně žijící nebo partnerský pár:
a – samostatně žijící
b – partnerský pár
3. zdravotní stav:
a – osoba soběstačná
b – osoba částečně soběstačná (zařízení není určeno pro občany trvale upoutané
na lůžko) prosím uveďte zdravotní omezení ………………………………….……………..
4. věk: ………………………………. (prosím uveďte v celých letech)
5. příprava jídel:
a – vařím si sám/a
b – nechávám si obědy dovážet (docházím si)
6. motivace (důvod) pro bydlení v tomto domově:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
7. používáte kompenzační pomůcky?
a – ne
b – ano (prosím uveďte jaké) ……………………………………………………………………………….
8. preferujete: a – samotu
		
b – společnost
9. jaké služby byste uvítali: (prosím označte)
– základní (praní, úklid společných prostor)
– nadstandardní + podávání jídla,
+ pomoc při osobní hygieně,
+ úklid bytu
+ jiné ………………………………...........……………………………………………
		
………………………………...........……………………………………………

10. vaše koníčky a záliby:
……………………..………………………………………..............................…………………………………
……………………..………………………………………..............................…………………………………
……………………..………………………………………..............................…………………………………
11. jste:
		

a – kuřák
b – nekuřák

12. požívání alkoholu:
		
		
		

a–
b–
c–
d–

abstinent
příležitostně
často
denně

13. měli byste zájem o instalaci žaluzií a sítí do oken (na vlastní náklady)
ano / ne / částečně (jen sítě, žaluzie ….. nehodící se škrtněte)
14. využíváte v současné době již nějaké služby např. od Charity
a – ano (jaké) ………………………………………………………………………………………………………
b – ne
15. zájem o vlastní záhon na zahrádce:
		

a – ano
b – ne

prostor pro doplňující informace a podněty
……………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………
kontaktní údaje:
jméno:
příjmení:
adresa trvalého pobytu:
telefon /e-mail:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Vlastnoruční podpis: ……………………………………………………………….
Vyplněný dotazník prosím doručte na podatelnu obecního úřadu. Odevzdané dotazníky
budou vyhodnoceny a zařazeny do pořadníku zájemců o ubytování v domově pro seniory.

