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Vážení spoluobčané,
blíží se vánoční svátky a všichni je vyhlížíme s velkým
očekáváním a možná i obavami. Přeji nám všem, abychom
narození Ježíška v Betlémě prožili radostně, v rodinném kruhu,
aby každý pod stromečkem našel své přání a abychom do
nového roku vykročili s pevným zdravím.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:
 Smlouva na aktualizaci strategického rozvojového dokumentu naší obce „Rozvojová strategie obce Dubicko, Strategický plán obce Dubicko“ se zhotovitelem MAS Horní Pomoraví o. p. s.
 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Dubicko ve výši 49.000 Kč Charitě Zábřeh
na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním zdravotních a sociálních služeb
občanům obce Dubicko v roce 2020 a znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
celoroční činnost č. 09/2020.
 Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60.000 Kč z rozpočtu obce Dubicko Římskokatolické
farnosti Dubicko na provoz komunitního domu pro seniory v roce 2020 a znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 10/2020.
 Neschválení Obecně závazné vyhlášky obce Dubicko č. 04/2020, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně.
 Realizace akce obnova oplocení části uličky kolem tenisových kurtů oplocením z 3D panelů
výšky 1,5 m firmou Zámečnictví STRYK Dubicko v ceně do 95.000 Kč vč. DPH a zapracování nákladů do rozpočtu obce na rok 2020.

 Příprava rozpočtu obce Dubicko na rok 2021, kdy do něj zapracovat náklady spojené s realizací výměny střešní krytiny objektů - fotbalové kabiny FC v částce 366.792 Kč vč. DPH
a ZŠ Dubicko – jídelna v částce 1,024.708 Kč vč. DPH.
 Projednání návrhu projektantky Ing. Najmanové na řešení nového stavebního obvodu Na
Tvrzi III v souvislosti se zřízením opěrné zdi ohledně zpevnění svahu podél plánované
komunikace.
 Přijetí finančního daru od fyzické osoby MO, bytem Brno, ve výši 1.000 Kč k zajištění údržby hrobu gen. Bohumila Bočka na místním hřbitově v Dubicku a uzavření Darovací smlouvy s dárcem.
 Schválení návrhu na realizaci zpevněné plochy pro možné parkování vozidel na obecních
pozemcích, které bezprostředně sousedí s pozemkem p. č. 1280/75 ve vlastnictví fyzické
osoby, spočívající ve zřízení zpevněné plochy.
 Příprava parkoviště pod zdravotním střediskem Dubicko – osvětlení prostřednictvím LED
technologie.
 Schválení cenové nabídky společnosti Osigeno – veřejné zakázky a dotace s. r. o., na podání
žádost o dotaci k projektu „Dětské hřiště Dubicko“ z dotačního programu MMR ČR pro
rok 2021 – 11D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
a uzavření příslušné smlouvy o dílo.
 Schválení cenové nabídky společnosti Osigeno – veřejné zakázky a dotace s. r. o., na podání
žádost o dotaci k projektu „Rekonstrukce a přestavba budovy Obecního úřadu Dubicko“
z dotačního programu MMR ČR Podpora a rozvoj venkova 2021, DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov a uzavření příslušné smlouvy o dílo.
 Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na provozování ČOV Dubicko, uzavřenou se společností AquariusD, Okružní 531, 788 13 Vikýřovice, za cenu 5.065 Kč/měsíc s platností od
1. 1. 2021 na dobu neurčitou.
 Vyrozumění Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly o výsledku šetření ve věci možné nezákonnosti obecně závazných vyhlášek obce Dubicko (OZV
č. 03/2005 a OZV č. 03/2020), se závěrem „nebyly shledán v rozporu se zákonem“.
 Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p., číslo
2017/26112 ze dne 13. 12. 2017 – elektronické dálniční známky.
 Schválení Servisní smlouvy č. SM 20/0422/MP o servisní a materiální podpoře a pronájmu
stroje, s firmou TONERSYP s.r.o., Lafayettova 42/14, Olomouc, s platností a účinností od
1. 1. 2021.
 Schválení cenové nabídky od firmy Zámečnictví STRYK Dubicko, na kompletní rekonstrukci střechy ČOV Dubicko, v souladu s návrhem řešení opravy střechy objektu ČOV
Dubicko, v ceně 181.000 Kč bez DPH a uzavření příslušné smlouvy o dílo.
 Výsadba ovocných stromů podél cyklostezky na Bohuslavice.
 Zahradnické úpravy u kostela církve československé husitské.


Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Poděkování

Rád bych také poděkoval všem zaměstnancům obce za jejich obětavou práci. Od počátku
pandemie jsme museli přijmout řadu opatření nařízených státem, která je potřeba v zájmu
zachování bezpečnosti respektovat, přestože pro nikoho z nás nejsou příjemná. Jsem přesvědčen, že díky usilovnému nasazení pracovníků pošty a úřadu se nám ale podařilo udržet provoz
v chodu tak, aby příchozí klient zaznamenal co nejmenší rozdíl a že nikomu jsme neodmítli
poskytnout služby. O to víc mě mrzí, když slyším, že se obsluha pošty setkává s agresivitou často spojenou s elektronickou službou, kterou ale pracovnice opravdu nijak neovlivní, a proto
je nepřiměřené, aby si kdokoliv vyléval emoce právě na ní. Rozhodně to nic neurychlí. Proto
prosím, buďme k sobě v této nelehké době ohleduplní a jsem přesvědčen, že s trpělivostí a empatií to zvládneme všichni lépe.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

ODPADY
Vážení spoluobčané,
rád bych zhodnotil výsledky změny sběru a třídění odpadu. První měsíce ukazují, že se
snížila produkce směsného komunálního odpadu pod hranici 200 kg/osoba. Množství vytříděných odpadů se naopak zvýšil. Nicméně bych Vás upozornil na několik nešvarů:
- odpad je nutné zmenšit na minimální objem (PET lahve a tetrapaky sešlápnout, papírové
krabice rozložit),
- kovový odpad větších rozměrů ukládejte, prosím, na sběrném dvoře nebo u ČOV, kde jsou
umístěny velkoobjemové kontejnery,
- nerozumím tomu, když někdo vytřídí igelitovou tašku sklenic a místo aby sklenice vhodil
do zvonu, nechá je i s igelitovou taškou položeny před zvonem,
- pracovníci svozové společnosti při vývozu komunálního odpadu vyváží pouze odpad uložený v popelnicích ne v pytlích, proto vás výrazně žádám, abyste odpad skutečně odkládali
jenom do popelnic,
- někteří odkládají komunální odpad do žlutých kontejnerů. Nevím, zda z nevědomosti nebo bezohlednosti, ale právě kvůli nim pracujeme na rozšíření kamerového systému
v obci a tyto případy budeme řešit, ač neradi, v přestupkovém řízení jako zakládání černých skládek,

- i přes zákaz odkládání horkého popela znovu hořelo na sběrném místě u ČOV, proto bych
na tento problém rád znovu důrazně upozornil,
- v popelnici na komunální odpad byl uložen ocelový profil tvaru U o rozměrech
400 x 200 x 50 mm. Jen díky pracovníkům svozové společnosti, kteří museli vlézt do svozového vozu mezi odpad a toto železo odstranit, nedošlo k poškození svozového vozu,
nicméně oprava takové poruchy se pohybuje v řádech stovek tisíců. Kdyby ale ke škodě
došlo, byli bychom nuceni z toho vyvodit důsledky pro majitele této popelnice. Ať je to
tedy varování pro všechny občany,
- pokud jsou nádoby rozmístěné na obci již plné, neodkládejte odpad mimo nádoby, ale
udělejte, prosím, několik kroků navíc a najděte si jinou volnou nádobu v obci,
- biologicky rozložitelný odpad neodkládejte do velkoobjemového kontejneru v plastových
pytlech, ty se opravdu nerozloží.
V letošním roce jsme se připojili do projektu Zábřežsko třídí a díky tomu bychom za
pomoci dotace rozšířili sběrná místa o další nádoby a do každé domácnosti zajistíme žlutou
popelnici na plasty a tetrapaky, čímž bychom opět snížili náklady nám všem, protože nebude
třeba kupovat plastové pytle.
Na závěr bych Vás chtěl o něco poprosit. S blížícími se vánočními svátky a koncem roku,
kdy bude obrovské množství odpadu, buďme odpovědni v jeho ukládání. Naši pracovníci
Vám budou k dispozici na sběrném dvoře v dohodnutých časech, abyste zde mohli uložit
kartony. Kartony ale neukládejte mimo nádobu, aby je vítr nerozfoukal po okolí. V obecním
kalendáři jsou uvedeny všechny svozové dny
Protože nový systém třídění odpadu zvýšil míru třídění a snížil množství směsného komunálního odpadu, budu navrhovat v zastupitelstvu obce, aby se poplatek za likvidaci odpadu
nezvyšoval. Pokud se všichni budeme chovat k odpadu zodpovědně, jsem přesvědčen, že systém bude fungovat a že na tom ušetříme.

Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Parkování vozidel
Vážení spoluobčané,
v době zpracování tohoto zpravodaje máme za sebou první úklid sněhu v letošní sezóně.
Jsem si vědom, že vozidel v každé rodině přibývá, ale pokud nebudou vozidla odstavena bezpečně, nejsme schopni zajistit úklid místních komunikací. Naše místní komunikace mají šířku
5,5 m. Jeden jízdní pruh je 3 m. Pro traktor s pluhem širokým 2,8 m je však potřebný prostor
minimálně 3,5 m. Stejná situace platí i pro svozové vozidlo. Pevně věřím, že se budeme k sobě
chovat ohleduplně. Pokud nebude uklizená komunikace od sněhu nebo nebude vyvezená popelnice, nejdříve se podívejte, jak jsou zaparkovaná auta.
Dále důrazně žádám rodiče, kteří své děti vozí do školky a školy, aby svoje vozidla neparkovali před krytým vstupem k bytům nad školkou nebo na ploše před trafostanicí u Jednoty.
Tato plocha je určena pro zásobování školní jídelny a ne pro parkování vozidel. Několikrát
jsem řešil stížnosti zásobování školní jídelny na tuto situaci. Pokud se tato situace bude i nadále opakovat, budu nucen ji řešit s Policií ČR.

Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Nová strategie rozvoje obce vychází
z námětů obyvatel
Obec Dubicko má novou rozvojovou strategii, dokument, který vyhodnocuje stávající život v obci a na základě dotazování obyvatel obce, stanovuje další rozvojové priority.
Dokument začal vznikat na sklonku prázdnin, v říjnu proběhlo první dotazníkové šetření,
kde se obyvatelé obce vyjadřovali ke kvalitě života v obci a navrhovali další záměry, které by
se měly v obci následně realizovat, ať už jako projekt obce či jako aktivita některého ze spolků.
Více než 80% obyvatel obce, kteří odevzdali vyplněný dotazník, uvedlo, že jsou spokojeni
s životem v obci, velmi pozitivně hodnotí bydlení a školství v obci a také rozvoj obce v posledních letech a informovanost o dění v obci. Prostor pro zlepšení se objevil především v oblasti
veřejné dopravy, zdravotnictví a kultury a společenského života v obci vůbec. Jako podařené
projekty respondenti uváděli opravy chodníků, komunikací, cest, také vybudování cyklostezky do Bohuslavic, hasičárnu a nový systém třídění a svozu odpadu a úplně největší úspěch si
mezi obyvateli obce získal projekt Domu pro seniory (KODUS).
V průběhu dalších měsíců byla zpracována analytická část – zpracována statistická data
a vyhodnoceny další analýzy spojené s potřebami, rozvojovými riziky a dalšími příležitostmi
pro rozvoj obce. S těmito návrhy byly opět seznámeni zastupitelé obce a ti účastníci prvního
dotazníkového šetření, kteří poskytli své kontaktní údaje, a tím vyjádřili zájem se dále do
tvorby dokumentu intenzivněji zapojit.
V rámci rozvojového dokumentu byly nakonec vytyčeny 3 priority:
1. Infrastruktura
2. Vzdělávání a komunitní život v obci, spolupráce v regionu
3. Prostředí obce a její okolí
Mezi projekty s nejvyšší prioritou patří například:
- Hřiště (dětské, multifunkční, workoutové)
- Škola a její další rozvoj
- Podpora aktivní činnosti spolků
ale překvapivě také třeba větší spolupráce zastupitelů v oblasti řízení obce
Samotná realizace investičních projektů je pak spojena velmi často s možností získání
dotace, která pak často určí, v jakém čase bude projekt zrealizován. Zajímavých námětů se
sešlo hodně, rozpočet obce ovšem bohužel neumožňuje okamžitou realizaci všech, je to tedy
materiál, kterým se budou zastupitelé dále zabývat. Samotná strategie by měla být schválena
v polovině prosince na jednání zastupitelstva obce a poté umístěna jako veřejný dokument na
stránky obce.
Za zmínku ještě stojí postřeh zpracovatele dokumentu, který má dlouholeté zkušenosti
s touto aktivitou i v jiných obcích. Obec Dubicko je jedinečná velkým množstvím aktivních
lidí, kteří pracují v rámci různých spolků. Tito lidé vyvíjejí zajímavé aktivity nejen pro členy
svých spolků, ale i pro děti v obci a také pořádají akce pro širokou veřejnost. Je tedy přirozené,
že mnoho projektů nakonec nemusí realizovat pouze obec, ale také spolky samotné za využití
dotačních zdrojů a energie svých členů.
Ing. Anna Bartošová
MAS Horní Pomoraví

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

V Šumperku 26. 11. 2020

Varujeme veřejnost před phishingovými útoky cílenými na internetové bankovnictví
O nutnosti být obezřetný při komunikaci na sociálních sítích a v online prostředí vůbec, informuje policie
veřejnost v souvislosti s prověřovanými případy takřka denně. Je to dáno tím, že se denně potýkáme
s celou řadou různých podvodníků, kteří se neustále snaží najít nové a další možnosti, jak neopatrné
uživatele připravit o jejich úspory. A věřte, že způsobů, jak vás připravit o peníze, využívají nepřeberné
množství.
Pod pokličku vašich úspor se často dostávají pomocí mobilních telefonů či e-mailů, jejichž
prostřednictvím se snaží získat například přihlašovací údaje do internetového bankovnictví nebo čísla
platebních karet. Phishingové útoky přitom působí velmi důvěryhodně, útočníci je často maskují za emaily z banky nebo zprávy od někoho, koho uživatel dobře zná. Podvodné e-maily přitom mají jediný cíl,
odkázat uživatele na podvodný web, na kterém se následně od důvěřivců pod falešnou záminkou snaží
vyzískat co nejvíce informací k vylákání peněz.
Podvodná jednání tohoto charakteru se nevyhýbají ani šumperskému regionu. Policisté z oddělení
hospodářské kriminality během tohoto týdne přijali již dvě oznámení, ze kterých se dozvěděli, že oba
poškození reagovali na e-mail, o němž se podle jeho vyobrazení domnívali, že je zaslán bankou, u
které mají veden svůj bankovní účet.
V prvním případě podvodník nabádal uživatele, aby si zkontroloval platby na svém účtu a přitom jej
zároveň nasměroval na phishingový odkaz přímo ve zprávě, pomocí kterého se snadno a rychle přihlásí
ke svému bankovnímu účtu. Poškozený pak v domnění, že se přihlašuje ke svému účtu, nechtěně
poskytl podvodníkovi své přihlašovací údaje. Ten pak neváhal a jménem poškozeného uzavřel
prostřednictvím internetového bankovnictví předschválený úvěr ve výši 155 tisíc korun. Na to, že se děje
něco nekalého, přišel poškozený až poté, co mu od banky na jeho mobilní telefon začaly chodit zprávy
a ke svému účtu se přihlásil přes oficiální webové stránky banky. Když zjistil, která bije, okamžitě
kontaktoval banku a znemožnil tak podvodníkovi další manipulaci s penězi.
Takové štěstí už neměl další z poškozených, kterého měl někdo neznámý obdobným způsobem připravit
o 130 tisíc korun. V tomto případě poškozený obdržel e-mail, v němž mu rádoby banka zaslala sdělení
o neodeslání platby, taktéž s odkazem na rychlý přístup k internetovému bankovnictví.
V souvislosti s těmito případy opětovně nabádáme uživatele k obezřetnosti a připomínáme, že tímto
způsobem banky s klienty rozhodně nekomunikují.
Buďte proto opatrní a pro přihlášení na účet nepoužívejte žádné odkazy, ani ty z vyhledávačů. Nenechte
se vystrašit zdánlivě výstražnou zprávou.
Obdržíte-li e-mail či zprávu, která vás vyzývá k nějakému úkonu nebo jeho potvrzení, a sami právě
nejste přihlášeni ve svém bankovnictví a daný úkon neprovádíte, raději ihned zavolejte na zákaznickou
linku.
Nikdy nikomu bezmyšlenkovitě nepřeposílejte žádná hesla, bezpečnostní kódy, PINy, čísla kreditních
karet apod., zkrátka si dejte pozor, abyste se nestali snadnou obětí podvodníků.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
tisková mluvčí
Havlíčkova 8
787 90 Šumperk
Tel.: +420 974 779 208
Tel.: +420 725 277 975
Fax: +420 974 779 900
Email: jirina.vybihalova@pcr.cz

upoZornění
obecní ÚŘaD Dubicko
bude od 22. 12. 2020 do 3. 1. 2021 uzavřen.

Posledním úředním dnem letošního roku bude pondělí 21. 12. 2020.

provoZní Doba poŠty partner Dubicko

během vánočních svátků:

21.-24. 12. 2020
28.-31. 12. 2020

pondělí – čtvrtek
9.00 – 12.00 hod.
pondělí – čtvrtek
9.00 – 12.00 hod.
Terminál SAZKA bude v tuto dobu mimo provoz.
Mgr. Václav Hampl

starosta obce

praDub Z.s.

Vážení přátelé,
v letošním roce se spousta našich tradičních akcí nemohla uskutečnit z důvodu pandemie
COVID – 19. Vzhledem k přetrvávajícím vlnám této nemoci jsme se rozhodli, že v únoru nebudeme pořádat tradiční rodičovský ples ani dětský maškarní karneval. Přesto věříme, že na
jaře se situace uklidní a my se společně s vámi a vašimi dětmi setkáme např. při „probouzení
přírody“.
Závěrem bych Vám chtěla popřát klidné a pohodové prožití svátků vánočních v kruhu
nejbližších a do nového roku hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a pohody.
Za PRADUB z.s.: Mgr. Dagmar Hajtmarová
předsedkyně

Historie Sokola Dubicko po roce 1932
Tělocvičná jednota Sokol byla založena v Praze v roce 1862
Jindřichem Fügnerem a Miroslavem Tyršem. Postupně se
přidávaly další jednoty po celé republice. Sokol sehrál
významnou roli v bojích první světové války a po vzniku
samostatného Československa se stal celonárodní organizací s téměř milionem
členů.
V Dubicku byl Sokol založen v roce 1920 a letos si připomínáme 100. výročí.
Od počátku činnosti usilovali členové o vybudování vlastní sokolovny, což se jim
podařilo. 13. – 14. srpna 1932 byla pořádána slavnost otevření nové sokolovny
v Dubicku.
Sokolovna nebyla využívána jen pro tělovýchovu, ale oba sály pro promítání kina,
plesy zábavy a hlavně divadla a šibřinky. Veškerá sokolská činnost byla dělána
s nejušlechtilejšími úmysly, radostně, ochotně a hlavně nesmírně obětavě. Pro
všechny, co se stavby sokolovny účastnili, to byla akce s nezapomenutelnými
vzpomínkami.
IX. sletu v roce 1932 se sletovou scénou Tyršův sen se z Dubicka cvičenci
nezúčastnili, protože se mohutně finišovalo při dokončení sokolovny.
Předsednictvo jednoty pracovalo v tomto složení: starosta František Válek,
místostarosta Alois Janíček, jednatel Jan Vysoudil, pokladník Robert Vachler,
náčelník František Neset, vzdělavatel Oldřich Straka, náčelnice Magdaléna
Urbášková a jejich zástupci Josef Neoral, František Kotrle a Květa Vysoudilová,
hospodář František Šula a členové Jan Diviš, Jena Sládková, Jan Hošek, Josef
Koruna, Jaroslav Merta, Rudolf Skyva, Alois Klos, Jan Jiříček, Antonín Horák,
Rudolf Urbášek, Hynek Sládek, Václav Jahoda.
V Dubicku se sokolové věnovali kromě cvičení také nácviku divadelních
představení – šibřinek. Prvním velkým divadelním představením v roce 1935 byla
„Hanácká svajba“. Velmi bohatým na činnost byl rok 1936, kdy uspořádal Sokol
šibřinky s názvem „Kongres národů“ a nezapomenutelný „Polární sen“. Dále letní
karneval s námětem „Z říše hmyzu“ a slavnosti „Staré zlaté časy“. V roce 1937
šibřinky „V hlubinách oceánu“ a v roce 1938 „V džungli“. Všechny tyto programy

nacvičovalo velké množství členů Sokola a režírovali je sestry M. Urbášková, Jena
Sládková a bratři Oldřich Straka, Jaroslav Merta a mnozí další.
Meziválečné období končí přípravou na X. slet v roce 1938, který proběhl v době
fašistické hrozby. Slavná prostná „Přísaha republice“ zacvičilo 30 000 mužů.
Z Dubicka se zúčastnili muži pod vedením br. F. Neseta, žáky cvičil br. K. Urbášek st.,
ženy nacvičovala sestra M. Urbášková. Cvičitelská práce byla kvalitní, protože
Sokol měl vysokou úroveň cvičitelské školy v Tyršově domě. Této školy se
zúčastnili bratři K. Šafář, F. Horníček, Karel Urbášek ml., B. Kotrle, K. Urbášek st.,
Jar. Merta a M. Válek.
Dubický Sokol za války
Tělocvičný a kulturní život utichl. Řada našich bratří se zapojila do domácího nebo
zahraničního odboje. Dubická kronika píše: „8. 5. 1941 nastalo po Dubicku velké
rozčilení. Listonoška roznášela ručitelům za sokolovnu úřední připomínky, aby do 3
dnů zaplatili každý 8 000 K na dluh za sokolovnu, nebo že se do 3 dnů sokolovna
prodá. Oceněna byla na 14 400 RM. Ze 6. na 7. května 1945 měli jsme v Dubicku
zlou noc. Německé vojsko před odchodem z obce chtělo sokolovnu vyhodit do
vzduchu i se všemi zásobami válečného zboží, co tam ještě měli. Velká část
Dubicka byla by přitom bývala v troskách. Jen bdělostí hasičů předešlo se
hroznému neštěstí. Buď jim za to chvála.“ Přesto vyhořelo celé jeviště a muselo se
opravit a dále nakoupit kulisy a vybavení za 80 000 K. Je nepochopitelné, jak mohli
po válce tyto peníze naši předchůdci nashromáždit.
Sokol v letech 1945 – 1947
Po válce se stal Sokol s milionem členů hájící zájmy Masarykovy demokracie
nepřijatelný pro novou politickou garnituru. Byly snahy Sokol zdiskreditovat, ale
členové po válečných útrapách se vrhli do organizování zábav a karnevalů pro
splacení dluhů na sokolovně. Mimořádně úspěšné bylo veřejné cvičení spojené
s dožatou v roce 1946. Průvod obcí dívek v krojích i na koních, vyzdobené kočáry,
tradičně v čele československá vlajka a věnce nesené k pomníku padlým. To je
tradiční obrázek všech významných sokolských akcí v Dubicku.
Historii Sokola Dubicko do roku 2000 najdete na www.sokol-dubicko.cz nebo na
dubicko.zabrezsko.cz.
Autor: Mgr. Jiří Sobotík

avZo Dubicko p. s. - oDDíl 3D lukostŘelby
vítěZství
Obdobně jako v loňském roce se i letos náš oddíl lukostřelby zúčastnil mnoha společenských akcí a závodů. Na akcích, jako např.
Indiánské léto na bazénu v Zábřehu či výuka lukostřelby skautů
v Postřelmově, jsme získali nové členy s obrovským zápalem pro
tento sport.
Na soutěžích, kterých díky „covidu“ nebylo mnoho, se nám vedlo také skvěle. (Uvést
úspěchy podle data zveřejnění) Pokud bychom měli nějaké stálé sponzory, měli by z nás
určitě radost.
O těchto úspěších a medailích jsem však psát nechtěl. Nejsou pro mě prioritou.
V našem oddílu se nám podařilo něco mnohem úžasnějšího. O čem to mluvím? O složení členské základny. Máme v oddíle sourozenecké páry. Bratra se sestrou, sestry, které
na každém tréninku i závodu podporuje jejich starostlivá máma a také tátu se synem,
kteří se společně účastní závodů. Nesmím opomenout i nový přírůstek - tátu s dcerou.
A obzvláště hrdý jsem na rodinnou dvojici - dědečka s vnukem. Ano, seniora. I tato věková kategorie není v našem sportu zcela neobvyklá. Právě senioři bývají v lukostřelbě
skupinou s nejlepšími výsledky. Tuhle dvojici každý závod doprovází maminka a dcera
v jedné osobě. Ta, ačkoli není naší řádnou členkou, je pro nás velmi důležitá. Na závodech nás nejen doprovází a je nám psychickou podporou, ale
také zapisuje výsledky, pořizuje fotodokumentaci oddílu a občas se promění v reportérku.
A právě tohle je pro mě to největší vítězství. V době
počítačů a mobilů se nám v oddílu podařilo spojit rodiny
a znovu umožnit rodičům i prarodičům společně s dětmi
a vnoučaty trávit smysluplně volný čas. Čas v přírodě, čas
s přáteli. Také jsme umožnili starší generaci
být při této činnosti mladším oporou
i vzorem. Pro mě jako vedoucího je to
neuvěřitelný pocit. Dává mi sílu jít dál.
Nevyváží ho ani peníze, ani medaile.
Závěrem si jen mohu přát, aby se
naše členská základna dál rozrůstala
a přidávali se další rodinní příslušníci našich členů. Rádi uvítáme i další
zájemce o tento sport. Přeji všem lukostřelcům a zejména členům našeho
oddílu „Ať nám to lítá“.
Vedoucí oddílu:
Roman Žilka Dcv.

Jako v minulých letech Vám nabízí farníci Římskokatolické farnosti Dubicku prohlídku Betléma, ve dnech 26. a 27. 12. 2020 v době od
14 – 16 hodin.
Kamila Suchá

Společenská kronika
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:

Justýna Smékalová

Smíchov 100

Eliška Pechová

Rybník 76

Dominik Malůrek

Na Tvrzi 358

Manželství uzavřeli tito občané naší obce:
David Vašíček

Petra Wágnerová

Miroslav Kuběnka

Žaneta Ptáčková

Petr Bohuslav

Petra Urbášková

Z našich řad odešli:
Zdeněk Vašíček

Dubicko, 7. května 225

Alena Daříčková

Dubicko, U Lesa 268

Božena Žváčková

Dubicko, Družstevní 213

JUBILANTI
v měsíci říjnu – prosinci 2020
oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Gregorová Dagmar
Hlaváčková Jarmila
Jílek František
Kristenová Anna
Uhrinová Ludmila
Štěpánová Marie
Hampl Vratislav
Březina Jaromír
Šafářová Jiřina
Voráčová Božena
Hamplová Jaroslava
Pur Josef
Hampl Jiří
Krouská Miluše
Vybíralová Hana
Krečmer Jaroslav
Hrochová Helena
Kupková Justina

Stonová Alžběta
Korunová Naděžda
Křížková Jarmila
Berger Miroslav
Kollár Ludvík
Šulcová Drahomíra
Šlampová Eva
Svoboda Jiří
Maňúch Michal
Müllerová Anna
Hamplová Anna
Plháková Danuška
Macháčková Danuše
Ráliš Josef
Pur Josef
Suchý Jan
Sojáková Jarmila
Purová Stanislava

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/III
Za obsah a jazykovou úpravu příspěvků odpovídají autoři.
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