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Vážení spoluobčané,
je před námi barvami prozářený podzimní čas. Přeji Vám, abychom tento čas
prožili v klidu a pohodě.

Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:
 Provedení zdravotního řezu lípy na křižovatce ulic Nová ulice - Velká Strana od dodavatele
p. Jana Vyjídáčka.
 Umístění velkokapacitního kontejneru od společnosti EKOZIS, spol. s r. o. Zábřeh v obci
k řešení nakládání a likvidace biologicky rozložitelných odpadů.
 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Stavební obvod Na Tvrzi II - 22 RD, SO-05 STL plynovod“, kterou je nabídka uchazeče KAVOPLYN s. r. o.,
IČ: 27794946, se sídlem: 1. máje 4, 789 69 Postřelmov ve výši 490.548 Kč bez DPH a délkou
záruční lhůty 60 měsíců.
 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách základní školy Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, v rozsahu 151 dětí v devíti třídách pro školní rok
2015/2016.
 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, v rozsahu 50 dětí ve dvou třídách pro školní rok
2015/2016.
 Vyhovění žádosti Sboru dobrovolných hasičů Dubicko o povolení konání kulturní akce
VII. ročníku „Memoriálu Břetislava Sládka“ dne 25. 7. 2015 v prostoru biocentra Hosena.
 Stavební obvod Na Tvrzi II – realizace inženýrských sítí.
 Zpracování studie na řešení úpravy místní komunikace ulice Benedova.
 Výpověď Smlouvy na provozování ČOV a kanalizační sítě v obci Dubicko, podané dne 30. 6.
2015 provozovatelem N-systémy s.r.o. Dubicko, s ukončením provozování ke dni 31. 12. 2015.
 Poskytnutí dotace Centru pro dětský sluch TAMTAM, o.p.s. Olomouc ve výši 6.500 Kč na
částečné pokrytí nákladů spojených s ranou péčí rodině s dítětem se sluchovým postižením
v obci Dubicko a znění veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.

 Účelová neinvestiční dotace ve výši 857.789 Kč z Krajského úřadu Olomouckého kraje pro
Základní školu a mateřskou školu Dubicko, příspěvkovou organizaci.
 Poskytnutí dotace spolku Mažoretky Zábřeh o.s., Javorová 2325/8 Zábřeh, ve výši 2.000 Kč
na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí dětí na Mistrovství světa v mažoretkovém
sportu v Praze a znění veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
 Restaurátorský průzkum a projekt restaurátorského záměru na opravu kulturní památky „Pomník padlých v první světové válce“ v obci Dubicko, vypracovaný restaurátorem
Mgr. Ladislavem Werkmannem, Olomouc.
 Udělení souhlasu Obce Dubicko s umístěním sídla nově vzniklého spolku PRADUB z.s. na
adrese Zábřežská 143, 789 72 Dubicko, kdy objekt je ve vlastnictví Obce Dubicko.
 Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava místních komunikací ulice Rybník, Vejprtek –
Dubicko“.
 Smlouva o výpůjčce sokolovny Dubicko uzavřená s TJ Sokol Dubicko.
 Příprava Obecně závazné vyhlášky obce Dubicko č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Dubicko.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce
V poslední době se množí žádosti občanů o vydání Obecně závazné vyhlášky, která
by řešila omezení hlučné práce o nedělích a svátcích. Domnívám se, že vydání této OZV
by pouze zhoršilo mezilidské vztahy. Naučme se být ohleduplní vůči svým sousedům
a neopouštějme hodnoty, které ctili naši předci. Opětovně Vás tedy všechny žádám,
abyste hlučnou práci neprováděli v neděli a o státních svátcích.
Děkuji za pochopení
Mgr. Václav Hampl, starosta obce

Informace z KÚOK - Kotlíková dotace

Olomoucký kraj v současné době připravuje žádost o finanční podporu
projektu tzv. kotlíkových dotací, v jehož rámci plánuje (za předpokladu schválení žádosti ze strany Ministerstva životního prostředí) od roku 2016 poskytovat dotace na výměnu kotlů na pevná paliva za nové ekologičtější zdroje vytápění majitelům rodinných domů v Olomouckém kraji.
Bližší informace k tomuto tématu naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje věnovaných této problematice www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace případně na stránkách Operačního programu Životní prostředí 2014
– 2020 www.opzp.cz, v jehož rámci by měl být projekt realizován.
V této souvislosti je na webu Olomouckého kraje zveřejněna anketa týkající
se tématu kotlíkových dotací.
Případné dotazy k tomuto tématu můžete také zasílat na kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz.
Mgr. Václav Hampl, starosta obce

EMISE

V červenci 2015 jsme na úřední
ovzduší zóna Střední Morava – CZ07
dosáhnout požadované kvality ovzduší,
opatření obsažených v Programu jsou

desce OÚ vyvěsili Program zlepšování kvality
Ministerstva životního prostředí, jehož cílem je
tuto kvalitu udržet a dále ji zlepšovat. Součástí
emisní stropy, což znamená nejvýše přípustné

množství znečišťující látky vnesené do ovzduší za kalendářní rok. Mezi obce, v nichž je
překročen imisní limit v Olomouckém kraji, zóna CZ07 Střední Morava patří i Dubicko.
Naše obec se tak řadí k 15 obcím zábřežska s nejvyšší 24hodinovou koncentrací PM10
(suspendované částice velikostní frakce do 10 mikrometrů aerodynamického průměru)
a mezi 3 obce tohoto regionu s průměrnou roční koncentrací Benzo[a]pyrenu. Benzo[a]
pyren je aromatický uhlovodík, silně karcinogenní a mutagenní, který se nachází mimo jiné
v uhelném dehtu, v automobilových výfukových plynech, v kouři vzniklém při spalování
organických materiálů. Vytápění domácností má nejvýznamnější vliv na emise Benzo[a]
pyrenu. Ne vždy se do našich kotlů dostane jen to správné palivo. Do kotlů a krbů rozhodně
nepatří plasty, PET lahve apod.
Všichni vidíme, jakým způsobem dochází k znečištění přírody, které s sebou nese i naše
zdravotní problémy a předčasná úmrtí. Spalování správného paliva pouze k tomu určeného
je jednou z možností, jak tuto situaci můžeme řešit i my. Je to sice malý krok, ale bez tohoto
kroku nikdy nedojdeme k zlepšení globální situace.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Čtvrtina spotřebičů
stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje
velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože při
neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní
prostředí a na zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každou dodávku ke zpracovateli. Při tomto vzorkování
bylo například v dodávce 50 lednic z našeho sběrného dvora z 3. listopadu 2014 objeveno
devět nekompletních zařízení. Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená
dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem
ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanční prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení
ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na všechna smluvní místa, ze
kterého je patrné, o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 1. 10. 2014. Podle
ní „..do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy,
využití nebo odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazené výrobci spotřebičů prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče stane neodborným rozebráním
odpad, musí se s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny to znamená, že za jeho
likvidaci zaplatíme sami.

Vážení spoluobčané,
byl bych velice rád, aby každý občan obce mohl být informován o hlášení obecního
rozhlasu. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je rozesílání hromadných SMS zpráv.
Pomocí SMS zpráv budeme občanům, kteří budou mít o tuto službu zájem, zasílat důležité informace (ne prodejní akce), obecní aktivity, příp. výjimečné situace. Tento projekt
řešíme společně s obcí Hrabová, proto i náklady na provoz budou minimální. V rámci
získání telefonních čísel (příp. e-mailu) Vás tímto žádám o nahlášení Vašich kontaktů,
na které budeme moci zasílat SMS zprávy. V nejbližší době na internetových stránkách obce bude umístěn i webový formulář, kde se budete moci registrovat a podrobněji
se s celým projektem seznámit.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Informace z FÚ

Na úřední (i elektronické) desce obce jsme uveřejnili informace Finančního úřadu pro
Olomoucký kraj o ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků.
K 1. 9. 2015 byl ukončen provoz pokladny na územním pracovišti v Zábřehu. Možnost zaplatit
platbu daní a poplatků v hotovosti zůstává nadále zachována prostřednictvím pokladen
na územním pracovišti v Šumperku nebo Olomouci. Více informací si můžete přečíst na
internetových stránkách obce v odkazu „informace z jiných úřadů“ – „různé“.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce
Čištění a revize komínů proběhnou v naší obci ve dnech 29.-30. října
2015. Službu bude poskytovat firma Roman Nevrlý, Olbramice.
Zájemci se mohou osobně zapisovat do seznamu na OÚ Dubicko a to
nejpozději do pátku 23. 10. 2015. Telefonické a e-mailové žádosti nejsou
přijímány.
Radka Linhartová
matrikářka

PROVOZ KNIHOVNY PO PRÁZDNINÁCH
Po prázdninách se opět těším na svoje stávající i nové čtenáře.
Srdečně zvu velké i malé do naší krásné knihovny a to vždy:

v úterý a čtvrtek od 15°° do 18°° hod.

Jana Hartová
knihovnice

Sokolovna byla zkolaudována
Tělocvičná jednota Sokol Dubicko od roku 2008 připravovala rekonstrukci sokolovny,
která byla přestavěna v letech 1968-1974 na zařízení, ve kterém byl velký sál na kulturní akce
a malý sál (15 x 8 m) na sport.
V roce 2008 jsme zadali vypracování projektu nákladem 220 000 Kč, jehož hlavním
zadáním bylo multifunkční využití sokolovny. Byly podávány žádosti na MŠMT, Olomoucký
kraj, ROP, ale dotaci jsme nedostali.

Až v roce 2012 jsme dostali dotaci z Významných projektů
Olomouckého kraje, která pro zařazení mezi vybrané projekty vyžaduje
co největší míru spolufinancování.
Rozpočet 1. etapy byl téměř 8 mil. Kč a zahrnoval rekonstrukci
velkého sálu, jeviště, klubovny, sociálního zařízení, zateplení a fasádu
jižní části. S rekonstrukcí sokolovny jsme začali v prosinci 2012.
Rozpočet 2. etapy představovala investice v hodnotě 2,035 mil. Kč
s DPH. Zahrnovala dokončení zateplení obvodového pláště, výměnu oken a dveří. Tato etapa
byla realizována od 1. 4. 2015.
Celkem bylo proinvestováno 10,3 mil. Kč. Na spolufinancování se podílely následující
subjekty:
- Olomoucký kraj		
1 900 000 Kč
- Obec Dubicko		
1 700 000 Kč
- Česká obec sokolská
1 150 000 Kč
- SFŽP
1. etapa
597 000 Kč
- SFŽP
2. etapa		
2 705 009 Kč
- vlastni zdroje T.J. Sokol
2 100 000 Kč
- dary občanů
190 000 Kč
Rekonstrukce trvala necelé 3 roky, ale byla realizována tak, aby nebyla přerušena funkce
tohoto zařízení. Opravou sokolovny výbor tělocvičné jednoty umožnil všem občanům,
spolkům, Obci Dubicko i ostatním subjektům moderní využití sokolovny na kulturní,
společenské a sportovní akce.
Výbor děkuje zastupitelům obce za pomoc při financování rekonstrukce a za půjčky na
překlenutí financování dotací. Částka, kterou darovali naši spoluobčané, nám pomohla snížit
dluh, který nyní T. J. má ve výši 200 000 Kč.
Práce však nekončí. Úprava nádvoří, malého sálu a hlavně udržení pěkného stavu budovy
a vnitřního zařízení je pro nás další výzvou.
Nyní záleží jen na nás všech, aby sokolovna byla co nejvíce využita a zaplněna našimi
dětmi, mládeží a dospělými.
S pozdravem „Nazdar“ Jiří Sobotík - starosta Sokola

Výstava harmonik
Výstava harmonik, historických kol a obrazů,
která se konala v neděli 13. 9. 2015 se setkala s velkým
zájmem Vás občanů. Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude použit na opravu místní komunikace Rybník –
Vejprtek.
Rád bych ještě jednou poděkoval všem, kteří se na
přípravě a zdárném průběhu celé této akce podíleli.
Touto výstavou jsme chtěli ukázat proměnu obce po 50 letech. Byl bych velice rád, kdyby se
ozvali i další majitelé nemovitostí, které bychom vyfotografovali u jejich domu a tyto snímky
uchovali pro další generace.
Již nyní bych Vás chtěl také pozvat na tradiční ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO
STROMU, které se uskuteční v neděli 29. listopadu 2015.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

7. ročníK MeMoriálu břetislava sláDKa
V sobotu 25. 7. 2015 se
konal 7. ročník Memoriálu
Břetislava Sládka. Této hasičské soutěže se zúčastnilo
8 družstev žen, 15 družstev
mužů a 6 družstev veteránů.
Celou soutěž zahájilo jako každý rok družstvo
rodiny Sládkových. Dubické ženy a muži měli dvě
družstva. Veteráni jen jedno. Na domácí půdě se
družstvům žen a mužům moc nedařilo, ale naši
čest zachránilo družstvo veteránů, které ve své
kategorii zvítězilo.
Touto cestou bychom chtěli hlavně podělovat
Olomouckému kraji, obci Dubicko, Helle
Mohelnice, firmě Kvapilík a všem ostatním
sponzorům, kteří nám pomohli jak finančně tak
materiálně zabezpečit tuto soutěž.
Všem ještě jednou moc děkujeme.
za SDH Dubicko
Michaela Lajdorfová

výsleDKy DruŽstev sDH DubicKo
Družstvo žen letos úspěšně reprezentovalo SDH na hasičských soutěžích zařazených
do Velké ceny Holba Cupu, která probíhala od května do září letošního roku. Děvčata se
zúčastnila všech 16 soutěží zařazených do této Velké ceny a umístila se na krásném pátém
místě s celkovým počtem 112 bodů, čímž si vybojovala postup na finále. Mimo toho se děvčata
také zúčastnila dalších 11 pohárových soutěží.
Družstvo letos závodilo ve složení: Tereza Lajdorfová, Kristýna Balcárková, Lenka Vašková,
Žaneta Knýřová, Vendula Hejtmanová, Kristýna Lajdorfová, Eliška Osladilová, Martina
Žváčková, Veronika Šlampová, Veronika Kristová a Simona Kopová
Zázemí děvčatům po celou letošní sezonu zajišťovali Petr Lajdorf, Jan Lajdorf a Dušan
Grau, kteří s nimi absolvovali všechny soutěže a tréninky, za což jim patří velké díky.
V tomto roce se některých soutěží Velké ceny Holba Cup zúčastnilo také družstvo mužů,
které v celkovém pořadí obsadilo 26. místo s počtem 27 bodů. Doufáme, že v příští sezoně se
jim podaří navázat na úspěch děvčat.
Veteráni soutěžili pouze na jednom podniku Velké ceny a to v Hrabové, kde se umístili
na 5. místě.
Do další sezony přejeme všem soutěžním družstvům hodně sportovních úspěchů.
Za SDH Dubicko
Michaela Lajdorfová
Obec Dubicko by touto cestou chtěla poděkovat všem členům SDH Dubicko za úspěšnou
reprezentaci naší obce v hasičském sportu a do let příštích popřát spoustu dobrých výsledků
a to nejen sportovních.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

ÚspĚcH ZábřeŽsKýcH MaŽoreteK
Za přispĚní DĚvčat Z DubicKa
Na 3. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, které se konalo 26. 8.-29. 8. 2015 v Praze
v hale Sparta aréna, získal tým Mažoretky Zábřeh, o.s., několik medailí. V tomto týmu soutěží
i děvčata z Dubicka Barbora Frýdová, Tereza Frýdová a bývalá občanka naší obce Denisa
Theimerová.
Kategorie:
• POM-POM
Junior
Podio
(velká skupina 25 děvčat, kde
byla všechna 3 výše jmenovaná
děvčata) - 1. místo (skladba
Kleopatra)
• SHOW Senior (velká skupina 25
děvčat, byly tam opět všechny
3) - 1. místo (skladba Tajemství
mise Apollo)
• POM-POM Junior Duo (Denisa)
- 1. místo
• POM-POM Junior Mini (7
děvčat, mezi nimiž byla i Tereza a Denisa) - 2. místo
• POM-POM Senior Trio (Barbora) - 3. místo
Kromě medailových úspěchů si děvčata domů dovezla také několik ocenění za umístění
do 10. místa.
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších nejen sportovních úspěchů.
Radka Linhartová, matrikářka

Obce Dubicko, Bohuslavice, Hrabová a Lukavice
Vás společně zvou

v neděli 15. 11. 2015 v 14 hodin
do sokolovny v Dubicku
na koncert skupin

Madalen a Vodníci
Přijďte si poslechnout příjemnou muziku u šálku dobrého čaje…
Vstupné dobrovolné, senioři mají vstup zdarma
Doprava ze sousedních obcí bude zajištěna autobusem

Společenská kronika
Manželství uzavřeli tito občané naší obce:
Petra Pavlusiková a Šimon Kolčava
Anetta Václavská a Radek Neoral
Denisa Bočková a Jindřich Pokorný
Vzhledem ke změně zákona o evidenci obyvatel již OÚ nemá přístup k informacím o uzavřených manželstvích občanů naší obce. V případě zájmu novomanželů zveřejnit informaci
o uzavření sňatku ve zpravodaji prosíme, aby informovali matriku OÚ.

Z našich řad odešli:
Ladislav Braný
Irena Smutná
Marie Smékalová

Dubicko, Zábřežská 96
Dubicko, Smíchov 103
Dubicko, 7. května 208

V měsíci červenci - září 2015 oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito
občané:
Blahut Arnold
Lajdorf Miroslav
Černá Věra
Urbášek Jaroslav
Zbíralová Irena
Vepřková Jarmila
Voráč Petr
Plhák Antonín
Diviš Josef
Kukula Walther
Křížek Josef
Urbášková Anna
Kristenová Miroslava

Dubicko 123
Dubicko 172
Dubicko 51
Dubicko 39
Dubicko 184
Dubicko 131
Dubicko 227
Dubicko 237
Dubicko 168
Dubicko 238
Dubicko 204
Dubicko 45
Dubicko 109

Vašíčková Marie
Gregora Jiří
Sládková Anna
Špačková Věra
Hufová Emilie
Šlampa Milan
Mlýnková Věra

Dubicko 225
Dubicko 226
Dubicko 200
Dubicko 149
Dubicko 214
Dubicko 205
Dubicko 22

Do dalších let přejeme všem jubilantům
hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Rada obce si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebyly v souladu s obecnými etickými pravidly a dále posunutí
zveřejnění příspěvků do některých příštích čísel Zpravodaje, pokud bude naplněna kapacita nebo pokud bude obsah
příspěvku vyžadovat zpracování odborného stanoviska, a také právo rozhodnout o zveřejnění či nezveřejnění došlých
příspěvků. V případě nezveřejnění nemá rada obce za povinnost autora příspěvku o této skutečnosti písemně vyrozumět.
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