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Vážení spoluobčané,

v rukou držíte první vydání Dubického zpravodaje. V době koronavirové pandemie
jsme Vás informovali cestou SMS zpráv, protože se situace velice rychle měnila. Pevně
věřím, že to nejhorší máme již za sebou. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří
nám pomáhali šít roušky, všem prodavačkám za jejich nasazení, všem, kteří pomáhali
tam, kde to bylo právě potřeba a společnosti Nářadí Š+V Dubicko, s.r.o., která poskytla
dar 10.000 Kč na zabezpečení opatření proti koronaviru. Přeji nám všem rychlý návrat
k běžnému životu, kterého si jistě budeme více vážit.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:
 Zápis o otevírání pokladniček „Tříkrálové sbírky 2020“ ze dne 13. 1. 2020. V naší obci se
vybralo celkem 40.316 Kč.
 Uzavření Příkazní smlouvy č. 368/2020 s firmou Osigeno-veřejné zakázky a dotace s.r.o.,
na administraci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce osvětlení na ZŠ Dubicko“ v ceně
29.040 Kč vč. DPH.
 Výběr nejvýhodnější nabídky stavebních prací na akci „Úprava dopravní infrastruktury
směřující ke zvýšení bezpečnosti v Dubicku – stavba 3 – opakované řízení“, zadávané jako
veřejná zakázka malého rozsahu. Tuto akci bude realizovat firma EKOZIS spol. s r.o., IČ
41031024, se sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh. Schválení příslušné smlouvy o dílo
na realizaci této akce.
 Uzavření Smlouvy o dílo č. 003-Sp2020 s Ing. Robertem Šimkem, Olomouc-Droždín, IČ
73965952, na zhotovení projektové dokumentace na realizaci stavby „Úprava veřejného
prostranství u zdravotního střediska v Dubicku“.
 Výběr nejvýhodnější nabídky stavebních prací na akci „Oprava střechy ZŠ Dubicko - etapa
I – opakované řízení“, zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu. Tuto akci bude realizovat firma FRANKIE spol. s.r.o., IČ 46577513, se sídlem Na Křtaltě 37a, 789 01 Zábřeh.
Schválení příslušné smlouvy o dílo na realizaci této akce.
 Výběr nejvýhodnější nabídky stavebních prací na akci „Rekonstrukce osvětlení na ZŠ Dubicko“, zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu. Tuto akci bude realizovat firma
Colmark trade s.r.o., IČ 28637011, se sídlem Kozinova 2119/10, 789 01 Zábřeh. Schválení
příslušné smlouvy o dílo na realizaci této akce.

 Zajištění zhotovení příslušných smluv s projektantkou Ing. Najmanovou na PD akcí „Rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi III“ a „Rekonstrukci stávající komunikace Družstevní“
(po objekt kabin FC Dubicko).
 Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dubicko č. 01/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dubicko č. 02/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dubicko.
 Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dubicko č. 03/2020, k zajištění udržování čistoty
ulic a jiných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně.
 Uzavření Smluv o dílo s René Seifriedem, sochařem a restaurátorem, Olomouc-Svatý Kopeček, na provedení Restaurování kříže na hřbitově v obci Dubicko – nemovitá kulturní
památka, rejstříkové číslo USKP ČR 23970/8-881 v ceně 119.830 Kč vč. DPH a Restaurování sochy sv. Anny před nemovitostí Malá Strana č.p. 1 Dubicko – v ceně 88.330 Kč
vč. DPH.
 Schválení návrhu ozelenění prostoru před kostelem Náboženské obce Církve československé husitské Dubicko, vypracovaný Ing. Janou Mikiskovou, Šumperk.
 Informace o výsledku jednání s majiteli pozemků v souvislosti s připravovanou stavbou
cyklostezky Dubicko-Hrabová.
 Informace KÚOK o vodoprávním řízení ve věci stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových v dobývacím prostoru Lesnice-Vitošov (pokračování těžby v lomu Vitošov).
 Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu zdravotního střediska Dubicko
s MUDr. Miladou Saxovou ke dni 31. 3. 2020. Předpokládaný termín obnovení činnosti
pediatrické ordinace v Dubicku je 1. 7. 2020.
 Přijetí finančního daru od společnosti Nářadí Š+V Dubicko, s.r.o., ve výši 10.000 Kč na
pokrytí nákladů v souvislosti s ochranou občanů obce v době nouzového stavu při šíření
onemocnění COVID-19.
 Podání žádosti obce Dubicko Ministerstvu vnitra ČR – generálnímu ředitelství HZS ČR
o poskytnutí dotace z programu „014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí“ – výzva JSD_
V2_2021 na pořízení nového dopravního automobilu.
 Schválení Veřejnoprávní smlouvy k zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, na základě které bude příslušný správní orgán města Zábřeh vykonávat ve správním obvodu obce Dubicko veškerou přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků.
 Zachování stávající ceny vodného ve výši 25 Kč/m3 včetně DPH a stočného ve výši
25 Kč/m3 v četně DPH.
 Zhoršení třídění odpadu během koronavirové epidemie.
 Řešení dětského hřiště v obci.
 Poskytnutí věcného daru v hodnotě 2.000 Kč oceněné žákyni 9. třídy Základní školy
a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, Lucii Kutalové za vzornou reprezentaci
školy a obce Dubicko.

Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo obce na svém 10. zasedání konaném dne 20. 5. 2020 schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Dubicko č. 02/2020 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Dubicko. Schválení vyhlášky ukončilo dlouhou diskusi o změně sběru odpadu v naší obci. Co schválení této vyhlášky bude znamenat pro
každého z nás?
Vzniknou nová stanoviště, kde budou umístěny zvony na tříděný odpad. Stanoviště
č. 1 u obchodu Jednota a stanoviště č. 2 Na Výsluní vedle stávajícího kontejneru na bioodpad. Stanoviště č. 3 Na Pekle - v současné době jsou zde umístěny velkoobjemové kontejnery. Tyto kontejnery budou odstraněny a budou nahrazeny zvony na tříděný odpad
(stejně jako stanoviště č. 1 a 2). Na stanovišti č. 4 u ČOV budou zachovány velkoobjemové kontejnery na sklo, železo a bioodpad a budou doplněny zvony na další tříděný odpad,
oděvy a textilní materiál, jedlý tuk a olej, hliník. V zimním období bude na tomto místě
otevřen kontejner na popel v době úterý 16:00–17:00 hodin a čtvrtek 9:00–10:00 hodin.
Na stanovišti č. 5 Sběrný dvůr budou zachovány velkoobjemové kontejnery na sklo, železo a bioodpad a budou doplněny zvony na ostatní tříděný odpad. Celoročně zde bude
každý moci v úterý 9:00–10:00 hodin a ve čtvrtek 16:00–17:00 hodin uložit velkoobjemový odpad (sedačky, skříně,…) v rozloženém stavu, popeloviny, stavební odpad, který lze
ukládat v množství 2 stavební kolečka/osoba/měsíc, oděvy a textilní materiál, jedlý tuk
a olej, kartony a velkoformátový papír, hliník.
Vytříděné plasty bude možno uložit buď do nádob k tomu určených na jednotlivých
stanovištích nebo 1x za 14 dní položíte žlutý pytel s plastem a oranžový s tetrapaky před
svoji nemovitost (případně i větší plastové předměty – plastové židle, stolky,…). Svozová
firma tento odpad odveze. Pytle musí být zavázané, aby pracovníci mohli pouze pytel vzít
a vhodit jej do nákladního auta. V případě, že tetrapaky budete chtít odkládat do zvonů,
potom je dávejte do plastů. Do žlutého pytle patří veškerý plast, který není znečištění
(sáčky od křupek, brambůrků, všechny PET lahve-sešlápnuté, kelímky od jogurtů, drobný polystyrén, sáčky od vakuovaných sýrů, salámů). Kelímky od jogurtů není třeba vymývat, ale nesmí obsahovat velké množství původního obsahu. Pokud budete zvažovat,
zda odložit odpad do plastu nebo papíru, rozhodněte se podle toho, co na daném odpadu
převažuje. Do černé popelnice odkládejte např. keramiku, porcelán, popeloviny (v létě),
znečištěné hadry, obuv, pleny, hygienické potřeby, znečištěný papír, plasty, kosti. Vše co
by mohlo zapáchat, uzavřete případně do již použitého sáčku. Určitě do popelnice nepatří biologicky rozložitelný odpad, protože tento by byl zdrojem zápachu! Zachovejme
si „zdravý selský rozum“. Ostatní směsný komunální odpad uložíte do černé popelnice,
kterou si každý bude muset zakoupit a tyto popelnice bude svozová firma odvážet pravidelně od každé nemovitosti ve 14 denních cyklech. Pokud bude v popelnici uloženo to,
co tam patří, tak obsah popelnice nebude zapáchat. Pokud pracovníci při vývozu zjistí, že
se v popelnici nachází to, co tam nepatří, stav zdokumentují a popelnici nevyvezou. To
stejné se týká i žlutých a oranžových pytlů.
Pro každý odpad je určená nádoba, tzn. kdo odloží odpad v pytli k nějaké nádobě,
porušuje OZV a vystavuje se nebezpečí postihu. Popeloviny, které budete odkládat na

stanovištích u ČOV a na sběrném dvoře v určených hodinách (jinak bude kontejner na
popeloviny uzamčen), odkládejte, prosím, vychladlé. Myslím, že to každý chápe, nicméně
několikrát za zimu musíme hasit tyto kontejnery a na štědrý večer jsme museli dokonce
přivolat profesionální hasiče, aby požár kontejneru s popelem uhasili.
O termínech svozů plastů a směsného komunálního odpadu budete včas informováni.
Kdo z Vás nemá možnost si zajistit koupi černé popelnice, nabízím zprostředkování
nákupu popelnice přímo na obci a to popelnici 240 l za 869 Kč nebo popelnici 120 l za
649 Kč. Kdo by této možnosti chtěl využít, je třeba se nahlásit na obecním úřadu. Kdo si
bude chtít pořídit popelnici sám, může si koupit jakoukoliv popelnici, která však bude
splňovat standardy uchycení svozových vozů.
Tato změna je výsledkem dlouhé diskuse. Jsem přesvědčený, že pokud bude k třídění
přistupovat každý z nás zodpovědně, je to cesta správným směrem. Nicméně sebelepší systém bez aktivního přístupu každého z nás je k ničemu. Během doby pandemie se
kultura třídění odpadu neskutečně zhoršila. Buďme svobodnými lidmi, kteří vědí, myslí
a konají zodpovědně, kteří nepotřebují mít nad sebou někoho, kdo je musí kontrolovat.
Nově připravovaný zákon o odpadech je koncipován tak, aby všichni naplnili představy
Evropské unie o míře vytříděnosti. Kdo toto nebude splňovat, bude podstatně více platit.
Ekonomická stránka by však neměla být ta hlavní k tomu, abychom více třídili odpad. Každý z nás je odpovědný za stav naší planety a může ovlivnit, kam odloží odpad. Mysleme na
naše děti, abychom jim předali planetu v dobré kondici.
Mgr. Václav Hampl

starosta obce
Dlouhou dobu se projevuje v obci nešvar, neuklizené psí
exkrementy nejen na chodnících a v uličkách. Jsem přesvědčen, že každý majitel psa si je vědom, že musí po svém mazlíčkovi uklidit exkrement. V jarních měsících jsme doplnili koše
na psí exkrementy, aby všichni měli možnost uklidit po svém
psovi. Je to na každém z nás, jak bude naše obec vypadat.
Mgr. Václav Hampl, starosta obce

KNIHOVNA

Vzhledem k výměně světel v budově školy bude částečně
omezen provoz místní knihovny. O přesném termínu budete
včas informováni přes SMS systém.

Informace

Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje k dopravní obslužnosti
S ohledem na formu, kterou vláda ČR zvolila pro návrat dětí do školských zařízení,
a návazné rozhodnutí vedení Olomouckého kraje platí i po 25. 5. 2020 v rámci autobusové dopravy režim jarních prázdnin. Důvodem je minimální využití spojů oproti standardní povinné školní docházce.

Projekt: „Zvýšení bezpečnosti v obci Dubicko“ byl realizován za přispění prostředků z Evropské Unie
celkové náklady
dotace

6,179.955 Kč
2,185.000 Kč

Projekt: „Obec Dubicko – oprava střechy a výměna svítidel ve vnitřních prostorách ZŠ“ byl
realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní
rozvoj
celkové náklady
dotace

7,829.234,05 Kč
5,480.463,00 Kč

Projekt: „Restaurování sochy sv. Anny v Dubicku“ byl realizován za přispění finančních
prostředků Olomouckého kraje
celkové náklady
dotace

88.330 Kč
44.000 Kč

Projekt: „Restaurování kamenného kříže na hřbitově v Dubicku“ byl realizován za přispění
finančních prostředků Olomouckého kraje
celkové náklady
dotace

119.830 Kč
50.000 Kč

Projekt: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Dubicko“ byl realizován za přispění finančních prostředků Olomouckého
kraje
celkové náklady
dotace

31.400 Kč
15.700 Kč

Projekt: „Výměna rozhlasové ústředny a rekonstrukce části veřejného osvětlení“ byl realizován za přispění finančních prostředků Olomouckého kraje
celkové náklady
dotace

435.256 Kč
217.000 Kč

Jarní měsíce jsou často charakteristické proměnlivostí počasí, kdy se střídají
přívalové srážky s horkým, téměř letním počasím, kdy několik po sobě jdoucích
dní nezaprší. Oba extrémní klimatické jevy přináší nebezpečí, a to buď lokální
záplavy (povodně) nebo extrémní sucho. Abyste se na tyto jevy dokázali
připravit,

Přívalové srážky
•
pokud máte čas, zabezpečte své obydlí proti velké vodě (utěsněte
nízko položené dveře, okna a odpadní potrubí, nábytek z přízemí
přesuňte do vyšších pater apod.),
•
jednejte vždy v klidu a s rozvahou,
•
zbytečně neriskujte, nevstupujte do míst, která jsou zatopená,
nechoďte do blízkosti rozbouřených toků, nehazardujte a
nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky,
•
nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a život
svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které nebude zatopené
vodou,
•
buďte připraveni na evakuaci – upuštění domova,
Extrémní sucho
•
dodržujte základní zásady požární ochrany (nerozdělávejte oheň
v blízkosti lesa, neodcházejte od neuhašeného ohniště,
nerozdělávejte oheň za velkého větru apod.),
•
nekuřte v lesích a v blízkosti snadno vznětlivých materiálů,
•
pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole,
volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
Více informací najdete na www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx

V létě mnozí z nás pobývají v přírodě, kde se často neobejdeme bez
táboráku, grilování nebo opékání buřtů. Oheň v přírodě se však snadno
může vymknout kontrole a napáchat nevyčíslitelné majetkové a ekologické
škody. Aby se tak nestalo, nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo
škodám na majetku,












oheň ve volné přírodě rozdělávejte ve vzdálenosti alespoň 50 m od
okraje lesa,
vyberte vhodné místo rozdělání ohně (ne pod větvemi stromů, na
kořenech, na suchém listí, lesní hrabance, v blízkosti suché trávy,
stohů, seníků apod.),
ohniště bezpečně oddělte od okolí (obložením kameny, obsypáním
pískem, vyhloubením zeminy apod.),
při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky,
rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru,
při grilování gril umístěte na vhodné místo, abyste nezapálili okolí,
gril vždy instalujte a provozujte přesně podle návodu výrobce,
při grilování na balkoně si dávejte pozor na odletující jiskry, kouř a
zplodiny, které mohou způsobit požár nebo obtěžovat sousedy,
pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole,
volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Více informací najdete na www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx

SDH Dubicko
Konec roku 2019 a začátek roku 2020 prožil kolektiv MH ve stále sportovním a kolektivním duchu. V následujících řádcích bych
Vás s nimi rád seznámil. Posledním závodem roku 2019 byla štafeta
8 x 50 m v Hrabišíně. Do Hrabišína jsme vyrazili s družstvem mladších žáků. Většina z nich běžela tento závod úplně poprvé. Z celkového
počtu 21 družstev se naše družstvo umístilo na 15. místě, za což patří dětem velká pochvala.
Družstvo starších žáků díky se velkému počtu onemocnění těchto závodů nezúčastnilo. Poslední tréninky jsme strávili na naší hasičské zbrojnici. Náplní tréninků bylo zejména kreslení
obrázků do literárně – výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Dále jsme se věnovali
hraní různých her a výrobou ozdob na náš vánoční stromeček, který jsme na posledním tréninku ozdobili.
Od nového roku jsme se začali připravovat
na další závody. Jednalo se o dovednostní štafetu. Na tyto závody jsme vyrazili do nedaleké
Rohle, tentokrát s oběma družstvy. Mladší žáci,
i díky malému zaváhání, dosáhli krásného výsledku. Z celkového počtu 28 soutěžících hlídek obsadilo mladší družstvo krásné 11. místo.
Družstvo starších žáků si vedlo podobně. Starší
žáci se umístili na místě 13. z 30 soutěžících hlídek.
Náplní příštích tréninků měla být opět příprava na další závody. Mezi naše další závody by
patřili: štafeta požárních dvojic, požární útok,
štafeta 4 x 60 m a štafeta CTIF. Ovšem díky nastalé situaci na území České republiky se situace
změnila. Tréninky byly díky opatřením prozatím zrušeny. Věříme, že se situace na našem
území zlepší, a my budeme opět s dětmi trénovat a závodit.
Mladí hasiči SDH Dubicko
	
Vedoucí kolektivu Petr Havelka

HODOVÁ VÝSTAVA

Na neděli 13. 9. 2020 chystáme Hodovou výstavu, kterou bychom po loňském úspěchu chtěli opět věnovat sbírkám našich občanů. Loni spousta z Vás v rámci výstavy říkala, že má
doma také různé zajímavé předměty nebo sbírky, které by bylo možno na výstavě ukázat.
Proto žádáme všechny, kteří mají takovéto „poklady“ doma a rádi by je na výstavu zapůjčili,
aby se nahlásili paní Radce Linhartové na matrice OÚ Dubicko nejpozději do 10. 7. 2020.
Pokud máte doma nějaké fotografie z minulého století ze života v naší obci a z akcí, které se
zde konaly, prosíme o jejich zapůjčení, abychom si je mohli naskenovat a případně použít
na další prezentace obce.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

ZaloŽenÍ soKola DubicKo
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. Prvním starostou se stal bratr
František Válek, jednatelem bratr Jan Vysoudil, pokladníkem bratr František Mačkal,
vzdělavatelem bratr Jaroslav Žváček, náčelníkem bratr František Kotrle, náčelnicí
sestra Eva Sládková, místonáčelnicí sestra Anna Neoralová.
Členové: bratři Ing. Zdeněk Válek, Ing. Jan Válek, Vladimír Válek
Cvičitelé: bratři Č. Vrtek, A. Sládek, F. Sládek, K. Braný, J. Pavlík, sestry A. Špičková,
S. Klimešová, Jena Sládková
Velkým úspěchem byla první účast na VII. všesokolském sletě družstev žen a mužů
v roce 1920 v Praze. To však nebyla první reprezentace Dubicka na sletu v Praze.
Když byla v Zábřehu založena tělocvičná jednota, napomáhali dubičtí muzikanti
tamějšímu hudebnímu kroužku. Tehdy mívala dubická kapela 40-50 členů a zábřežské
sokoly doprovázela na IV. všesokolský slet do Prahy v roce 1901. Ze soutěže hudeb
na IV. všesokolském sletu si odvážela 4. místo za kapelami pražskou, plzeňskou
a kolínskou. Kmochovy sokolské pochody, řízná dechovka patří k tradicím všech
sokolských slavností. Kapelu vedl dubický učitel Jan Kotraš.
Hned po svém založení byl v Sokole ustanoven drama�cký odbor, který vedl
br. Vladimír Válek. Pěvecký sbor vedl řídící učitel Alois Janíček. Turis�cký odbor
organizoval vycházky a výlety do okolí a na památná místa naší historie a tím naplňoval
vlastenecký vztah k českému národu.
Sokol se velmi aktivně zapojil do všech akcí v obci. V rámci otevření nové školy 21. června 1925 sokolský sbor zazpíval v rámci slavnostního programu skladby
„Na Moravu“ a „Nezapadne slunce“. Navečer byla sokolskými divadelníky předvedena
hra Elišky Krásnohorské „Harantova žena“. Účast byla velkolepá, přes 1 000 hostů.
Mezi nejvýznamnější hry nacvičované v období, kdy ještě nebyla sokolovna, patří
„Kolébka“, „Pan Johanes“ a „Psohlavci“ od Aloise Jiráska. Činnost Sokola však byla
různorodá a naplňovala Tyršovy ideály všestranného působení na každého člena.
V roce 1924 přichází do Dubicka nová učitelka Magdaléna Čulíková, provdaná
Urbášková, která se stává rozhodujícím člověkem při režírování a přípravě karnevalů
a šibřinek. Jako náčelnice nacvičovala všechna tělocvičná i sletová vystoupení. Veškerá
další činnost směřovala k tomu, aby se zajistily peníze na stavbu vlastní sokolovny.
Pořádala se veřejná cvičení a karnevaly a výtěžky se shromažďovaly na přípravu stavby.

Rokem 1930 začíná nová etapa ve vývoji činnosti Sokola. Z nashromážděných
finančních prostředků, darů a půjček bratrů a sester byl Sokolem v lednu 1930
od manželů Antonína a Filomeny Žváčkových zakoupen dům se zahradou č. 21
na stavbu sokolovny a kina. Plány přestavby na sokolovnu vypracoval architekt
a stavitel K. Čundrle. S přestavbou domu se začalo na jaře na oslavu 80. narozenin
T. G. Masaryka. První polovina domu byla přestavěna do 14. září 1930 za nezměrného
úsilí členů Sokola, jejich svépomocí, finanční výpomocí a půjčkami nebo ručením
majetkem. Vystavěn byl malý sál – tělocvična, šatny a byt pro sokolníka, upraven dvůr
a letní cvičiště. Pracovalo se nesmírným tempem, většinou po nocích a v rekordní
době byla postavena na svou dobu velkolepá stavba, která změnila architektonicky
centrum obce.
13. – 14. srpna 1932 byla pořádána slavnost otevření nové sokolovny v Dubicku
s tímto programem: Sobota 13. 8. večer – položení věnce k pomníku padlých,
lampiónový průvod po vsi s hudbou, proslov řídícího učitele Františka Válka o stavbě
sokolovny. Neděle 14. 8. – slet Severomoravské župy sokolské za účasti senátora
Františka Merty. Součástí oslav byla vystoupení pěveckého sboru a dubické kapely,
sletová cvičení všech cvičebních skupin a sokolská výstava. Účast na slavnosti byla
velkolepá, i počasí bylo nádherné. Také dubické vlastivědné muzeum bylo v tento den
hojně navštíveno.
Historii Sokola Dubicko do roku 2000 najdete na www.sokol-dubicko.cz nebo na
dubicko.zabrezsko.cz.
Autor: Mgr. Jiří Sobotík

Klub důchodců

V únoru nás zasáhla smutná zpráva, že nás navždy opustila dlouholetá členka našeho klubu
paní Jarmila Krečmerová. Pravidelně navštěvovala naše setkání do té doby, než se dostavily
zdravotní problémy. Budeme na ni vzpomínat s láskou.
Kdo jste ji znal, tak ji věnujte tichou vzpomínku.
Další letošní setkání Klubu důchodců se po dlouhé odmlce způsobené pandemií uskuteční
v červenci. O přesném termínu Vás budeme včas informovat hlášením místním rozhlasem.
Za Klub důchodců Vlasta Maňúchová

Společenská kronika
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Bára Neumannová
Vendula Smékalová
Amálie Hlaváčková
Aneta Potěšilová
Viktorie Janíčková
Drahomír Němec
Denisa Novotná
Daniel Barfus

Dubicko, U Lesa 273
Dubicko, Křepelka 154
Dubicko, Na Výsluní 253
Dubicko, Na Výsluní 254
Dubicko, Na Výsluní 300
Dubicko, Na Výsluní 324
Dubicko, Na Výsluní 283
Dubicko, Velká Strana 37

JUBILANTI

v měsíci leden – červen 2020

oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Vinklerová Marie
Marková Jaruška
Kupková Anna
Suchá Julie
Neoral Josef
Vychodilová Aloisie
Froncová Marie
Grauová Drahomíra
Kupková Anna
Kopová Jiřina
Pulkertová Libuše
Müller Vratislav
Hofr Jiří
Smékal František
Šafářová Jaroslava
Lajdorfová Jana
Žerníčková Alenka
Horníčková Drahomíra
Nétková Marie
Kunertová Eva
Divišová Stanislava
Linhart Ladislav
Utěšený Josef

Kopp Jaroslav
Zajíčková Jarmila
Urbášková Jena
Balcárková Vlasta
Kupka Miroslav
Unzeitig Eduard
Kotrle Josef
Bartošíková Jarmila
Zbíral Lubomír
Reiterová Věra
Kukulová Anna
Blahutová Květoslava
Kupka Jiří
Trendlová Anna
Urbášková Zdenka
Vernerová Vlasta
Hamplová Zdenka
Horáková Julie
Svobodová Jana
Šafářová Marie
Bergerová Soňja
Strnad Miroslav
Maňúchová Vlasta

Macháček Vladimír
Unzeitigová Libuše
Grau Jiří
Tomášková Ludmila
Vachutková Jaroslava
Švihel František
Unzeitig Miroslav
Strnadová Hana
Neoralová Radomila
Stinglová Květoslava
Kotrlová Františka
Hamplová Alena
Pulkrtová Růžena
Haberlandová Božena
Šafář Josef
Hofrová Oldřiška
Petrášová Věra
Bočková Ludmila
Hampl Miroslav
Hart Jan
Žilková Marta
Klausová Věra

Do dalších let přejeme všem jubilantům
hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Z našich řad odešli:
Jarmila Krečmerová
Jindřich Sedlák

Dubicko, Cihelna 114
Dubicko, Družstevní 201

Vzhledem ke změně zákona o evidenci obyvatel již OÚ nedostává informace o uzavřených manželstvích
občanů naší obce. Proto prosíme novomanžele, aby po svatbě 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/I
Za obsah a jazykovou úpravu příspěvků odpovídají autoři.
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