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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo obce na svých jednáních řešilo mimo jiné:
▶ Závěrečný účet obce Dubicko za rok 2013, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2013, zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce Dubicko, a to bez výhrad.
▶ Účetní závěrku obce Dubicko za rok 2013, sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2013.
▶ Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 2.600.000,- Kč na financování projektu „Úprava dopravní infrastruktury – revitalizace veřejných prostranství
v Dubicku“ s termínem čerpání do 31. 8. 2014, s dobou splácení do 20. 6. 2015,
s možností předčasného splacení bez sankčního postihu, v souladu s předloženou Smlouvou o úvěru č. 0396350479.
▶ Předložený návrh Ceníku č. 01/2014, cena vodného a stočného od 1. 7. 2014 je
navýšena o 1,- Kč/m3, tedy vodné i stočné na 18,- Kč/m3.
▶ Dodatek smlouvy o provozování kanalizační sítě a čistírny odpadních vod číslo
05/2014, uzavřený mezi Obcí Dubicko a N-systémy s.r.o. Dubicko.
▶ Prodej pozemku p.č. 348/6 orná půda o výměře 585 m2 (Na Tvrzi – řadová zástavba) v k.ú. Dubicko.
▶ Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2014/0135/OKP na
projekt „Úprava dopravní infrastruktury–revitalizace veřejných prostranství
v Dubicku“ – dotace z uznatelných nákladů může činit až 85 %. Předpokládaný
náklad stavby celkem 4,5 mil. Kč.
▶ Smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem MODOS spol. s.r.o. Olomouc na akci
„Úprava dopravní infrastruktury–revitalizace veřejných prostranství v Dubicku“
s hodnotou díla 3,93 mil. Kč.
▶ Zápis z veřejnosprávní kontroly dodržování pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu Obce Dubicko subjektům, které nejsou zřízeny nebo založeny za účelem podnikání, provedené dne 14. 5. 2014 Finančním výborem Zastupitelstva
obce Dubicko.

▶ Záměr obce plochu pozemku VX „Trnivá“ v územním plánu určenou pro fotovoltaiku převést na plochu zeleně – remízek s tím, že plocha pro kompostiště se
zvýší na 1 200 m2.
▶ Dopis Ing. Maradové, náměstkyně ústředního ředitele pro úsek řízení odborných
činností Státního pozemkového úřadu, který byl adresován Mgr. Václavu
Hamplovi týkající se Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dubicko, který doporučuje řešit tyto úpravy.
Průběh jednání o tomto bodu na zastupitelstvu:
- Bc. Rýznarová – na závěr svého volebního období se necítí rozhodovat o této
citlivé otázce.
- p. Sobotík – pokud se uskuteční komplexní pozemkové úpravy, bude možno
opravit a vystavět další účelové komunikace.
- p. Šafář – upozornil na skutečnost, že i v některých okolních obcích jsou určité
problémy při pozemkových úpravách.
- p. Sobotík – podal návrh přijmout usnesení zapojit pozemky ve vlastnictví
obce Dubicko do komplexních pozemkových úprav.
Hlasování:
Pro předložený návrh 5, proti 2, zdrželo se 5.
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr obce Dubicko zapojit pozemky ve vlastnictví obce do komplexních pozemkových úprav.

Rada obce na svých jednáních řešila mimo jiné:
▶ Cyklostezky spojující obce Hrabová a Bohuslavice za účelem zpracování návrhů variantního řešení výstavby.
▶ Přípis Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje,
k podnětu obce do řešení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého
kraje – úsek vodovodu VP1.
▶ Spoluúčast obce Dubicko na spolufinancování akce „Udržovací práce na objektu
márnice – II. etapa“, kdy vlastní podíl obce Dubicko bude činit 8.116,- Kč, s dotací
celkem 75 000,- Kč.
▶ Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420002737,
uzavřenou mezi Obcí Dubicko a společností EKO-KOM, a.s. Praha.
▶ Zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním okrsku obcí Leština, Hrabová,
Bohuslavice a Dubicko za rok 2013.
▶ Zápisy z kontrolních dnů stavby „Dům služeb, malometrážní byty Dubicko“.
▶ Účast na Dni Mikroregionu Zábřežska a oslavu 670 let od první písemné zmínky
o obci Hrabové dne 24. 5. 2014. Obec se zúčastnila akce i s prezentací v samostatném stánku a kulturním vystoupením dětí MŠ a ZŠ Dubicko.
▶ Postup prací na Územním plánu obce Dubicko se zpracovatelem Ing. arch. Špokem.
▶ Návrh geometrického plánu č. 839-50/2014 na dělení pozemků nového stavebního obvodu „Na Tvrzi II“.
▶ Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt z ROP Střední Morava a Smlouvu
o dílo s výhercem VŘ MODOS spol. s r.o. Olomouc na akci „Úprava dopravní
infrastruktury–revitalizace veřejných prostranství v Dubicku“.

▶ Výši prostého měsíčního nájemného v nově zbudovaných obecních malometrážních bytech v objektu Dům služeb, Družstevní č. p. 159, Dubicko, ve výši
55,- Kč/1 m2 podlahové plochy, ke kterému bude připočteno nájemné za vybavení bytu, které je ve vlastnictví pronajímatele.
▶ Položkový rozpočet vypracovaný firmou N-systémy s.r.o. Dubicko na realizaci
akce „Na Pekle II. etapa“ – přípojka a distribuční sítě k nově postavenému
RD na pozemku p. č. 194/1. Postup prací na realizaci domovních přípojek. Jedná
se o realizaci domovních přípojek, které budou dimenzovány i pro další možné
použití pro další stavebníky v této lokalitě.
▶ Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 21. 5. 2014 celkem
1 865 040,69 Kč.
▶ Informaci o návštěvě ministra zemědělství ČR Ing. Mariana Jurečky v naší obci,
která se uskutečnila dne 23. 5. 2014.
▶ Problematiku provozu obecního vodovodu, obecní kanalizace a ČOV Dubicko.
Za tímto účelem byl přizván majitel firmy N-systémy s.r.o. Dubicko Ing. Pech.
Rada obce navštívila obecní zařízení. Ing. Pech přítomným předložil rozbor
hospodaření na obecních zařízeních. Konstatoval, že u provozu vodovodu
nejsou takové problémy jako u provozování ČOV. Provoz vodovodu DTP a HTP
garantuje po dobu 3 roků, pokud bude spotřeba pitné vody minimálně jako
doposud. Pokud se týká provozu ČOV Dubicko, toto zařízení ve stávajícím
finančním vyjádření a časovém prostoru není schopen udržet. Z tohoto důvodu
konstatoval, že ke konci roku 2014 provozování ČOV Dubicko ukončí.
▶ Smlouvu o dílo na realizaci akce „Udržovací práce na objektu márnice – II. etapa“,
která je uzavřena mezi Obcí Dubicko a zhotovitelem akce Zdeňkem Vařekou,
PZOD Nemile 7.
▶ Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách základní školy v rozsahu 153 dětí v devíti
třídách pro školní rok 2014/2015.
▶ Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy v rozsahu 56 dětí ve dvou
třídách pro školní rok 2014/2015.
▶ Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi obcí Dubicko a DIMATEX CS, spol. s r.o.
Stráž nad Nisou, ve věci sběru a převzetí neupotřebitelného textilu a párové
obuvi od občanů obce Dubicko.
V Dubicku 20. 6. 2014

Josef Sobotík
starosta

Ve dnech 16.–17. října 2014 (čtvrtek a pátek) bude v obci kominík
Roman Nevrlý provádět čištění komínů a revize. Zájemci o tyto služby
se mohou zapisovat do seznamu na OÚ Dubicko, a to do 13. 10. 2014.
E-mailové a telefonické žádosti nejsou přijímány.

Škola končí …
a jako každoročně se všichni těší na prázdniny, aby si odpočinuli a načerpali
elánu do dalšího školního roku. O naší práci vás pravidelně informujeme na našich
webových stránkách, o nejlepších výsledcích v soutěžích se dočtete v jiném článku.
Letošní konec školního roku je trochu neobvyklý, protože nekončí na naší škole
jenom deváťáci, ale i ředitelka školy a hospodářka.
Ráda bych se s vámi rozloučila jako ředitelka, která školu vedla od roku 1990,
s „ředitelováním“ končím 31. 7. 2014. Od 1. 8. 2014 nastoupí na základě konkurzního řízení do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Dubicko PhDr. Ivana Křížková.
Mám k dubické škole opravdu hluboký vztah – chodila jsem sem jako žákyně,
po gymnáziu a pedagogické fakultě jsem tu v r. 1977 nastoupila jako učitelka.
V Dubicku mám téměř v každé rodině svého žáka nebo bývalého spolužáka, spolupracovníky ze školy, školky a jídelny či kolegy bývalé i současné, z nichž někteří byli
mými žáky – je to prostě moje škola.
Není to snadné školu opouštět, protože jsem měla svou práci moc ráda a lidi
kolem sebe. Myslím si, že opouštím školu na dobré úrovni. Atmosféra ve škole je
přátelská, kolektiv je stabilní.
Chci touto cestou poděkovat všem spolupracovníkům–pedagogům i provozním
zaměstnancům za výbornou spolupráci a za jejich pomoc při vytváření dobrého
jména školy, neboť jméno školy jsme si vybudovali všichni společně. Poděkování
patří i všem bývalým zaměstnancům, s kterými jsem pracovala, dále svým zástupcům (A. Plhákovi, V. Sobotíkové), kteří mi pomáhali. Zároveň děkuji všem rodičům a přátelům školy, pracovníkům mnohých institucí a firem, s kterými jsem
spolupracovala. Nesmím zapomenout na ty nejdůležitější – moje milé žáky současné i ty bývalé. Moc mě těší, když se do školy vracejí i po letech a vzpomínají na nás
rádi. Poslední největší poděkování patří zřizovateli – obci Dubicko, bez jejíž pomoci
a příkladné spolupráce bychom neměli školu takovou, jaká je. Vím, že výdaje na
školu nejsou malé, ale kvalitní moderní pracovní prostředí přináší pro žáky i zaměstnance užitek. O tom nás přesvědčily vynikající výsledky našich žáků, kterých
dosáhli na různých soutěžích či při přijímacím řízení na střední školy a nakonec
i uplatnění znalostí ze základní školy v dalším středoškolském studiu.
Přeji novému vedení školy, svým kolegům učitelům, provozním pracovníkům
i celé škole mnoho úspěchů do dalších let, aby dubická škola znamenala stále úspěšnou a kvalitní školu, aby zde vyrůstaly šikovné děti, které se ve světě neztratí. Své
nástupkyni přeji také dobré spolupracovníky, na které jsem měla já štěstí, a samozřejmě mnoho žáků.

„Škola je věčná – jen lidé se v ní mění.“

Mgr. Věra Braná

„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha
svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti“.
Jan Amos Komenský
Dne 21. května 2014 v první části jednání Zastupitelstva obce Dubicko jsem přivítal hosty Mgr. Věru Branou, ředitelku Základní školy a mateřské školy Dubicko
a PhDr. Ivanu Křížkovou, nově nastupující ředitelku této příspěvkové organizace.
Mgr. Věra Braná, působící jako ředitelka školy od 16. února 1990 končí ve funkci
ředitelky 31. července 2014 odchodem do důchodu. Čtvrt století pracovat ve funkci
ředitelky školy znamená být dobrým psychologem, diplomatem a ještě být zkušeným učitelem hodným tohoto jména.
Vážená paní ředitelko,
dovolte mi Vám poděkovat za Váš cit osobní odpovědnosti a rozvoj ducha svobodného
přemýšlení žáků dubické školy, ve které působíte od roku 1977. Je málo lidí, kteří celý
činorodý život pracují na jednom místě. Jako zástupce příspěvkové organizace musím
konstatovat, že spolupráce se školou byla na velmi dobré úrovni. Výsledky, kterých jste
se svým jak pedagogickým, tak nepedagogickým týmem dosáhla, jsou laťkou nastavenou hodně vysoko.
Přeji Vám prožití zaslouženého důchodu ve zdraví a štěstí v kruhu rodiny.
Na základě jmenování radou obce je od 1. 8. 2014 ředitelkou školy paní
PhDr. Ivana Křížková.
Nově ustanovené paní ředitelce jménem rady obce přeji mnoho úspěchů v náročné
pedagogické a řídící práci.
Josef Sobotík, starosta

Poděkování a rozloučení
S koncem školního roku je spojeno nejen ukončení aktivní činnosti ředitelky školy, ale i hospodářky. Paní Olga Kopová vykonává funkci hospodářky
od 1. 1. 2002 a skončí 31. 7. 2014 odchodem do důchodu. Na základě výběrového řízení nastoupí na její místo od 1. 8. 2014 p. Soňa Plháková z Lukavice.
Chtěla bych p. Kopové poděkovat za zodpovědnou práci, kterou vykonávala. Velmi si vážím její svědomitosti, trpělivosti i přátelského vztahu ke všem
pracovníkům školy. Přeji jí, aby další léta prožívala jen v dobrém zdraví, radostné pohodě a aby se jí i v novém bydlišti líbilo tak jako v Dubicku.
P. Plhákové přeji na novém pracovišti hodně zdraví a spokojenosti.
Mgr. Věra Braná, ředitelka školy

Projekt mezinárodní spolupráce škol Comenius v Dubicku
Od roku 2012 naše škola realizovala projekt, během něhož jsme společně se
školami z Turecka, Řecka, Portugalska, Polska a Španělska zpracovávali ekologická
témata, jako např. recyklace odpadu, zdroje elektrické energie, čistota vod či odlesňování krajiny.
Součástí projektu byla i mezinárodní setkání učitelů a žáků, kterých se zúčastnilo 13 zaměstnanců a 33 dětí naší školy. Dubickou školu navštívily delegace ze všech
partnerských institucí v květnu minulého roku, naši žáci letošní sedmé a osmé třídy
strávili několik zajímavých dnů v polské škole v červnu 2013 a děti z Polska k nám
přijely loni v září.
Vzájemná setkání přispěla k vyšší motivaci pro práci žáků i učitelů, zpestřila
výuku, umožnila dětem a pedagogům poznat evropskou kulturu i jiné vzdělávací
systémy a navázat nová přátelství. Realizací aktivit mezinárodního partnerství se
také zvýšila prestiž naší školy.
Do projektu se tvořivě zapojili všichni učitelé a žáci Základní školy Dubicko
a vedení školy celý projekt aktivně podporovalo po celou dobu jeho trvání. O naši
činnost se zajímal také starosta obce i další její představitelé, kteří společně s rodiči
některých našich žáků a pracovnicemi školní stravovny přispěli zejména ke zdárnému průběhu loňské mezinárodní schůzky.
Učitelům, žákům, rodičům, vedení školy a obce i kuchařkám bych chtěla poděkovat za jejich práci, aktivitu a podporu a těším se na další spolupráci při novém
projektu.
Ivana Křížková, koordinátorka projektu

Den Země
Na Den Země, který se uskutečnil 25. dubna, jsme si v tomto školním roce naplánovali několik zajímavých činností. Myslíme si, že barvou zdravé planety je barva zelená, a proto jsme dali dětem úkol, aby přišly oslavit Den Země v zeleném
oblečení. Děti byly tvořivé a k zelenému oblečení si vymyslely i nejrůznější zelené
doplňky. Určili jsme komisi, která chodila po třídách a podle předem stanovených
pravidel počítala, kolik má na sobě každý žák zeleného oblečení a doplňků. Vypočítali jsme průměr na žáka a vyhlásili vítěze, kterým se stala 8. třída. Každý žák
vítězné třídy dostal odměnu, jak jinak než zelenou.
Hlavní aktivitou dne bylo vymýšlení básně. Děti dostaly zadaná slova, která se
týkala přírody, ta měly použít, složit báseň s ekologickou tématikou a k básni pak
namalovat ilustrace. Žáci tvořili ve skupinkách a nakonec své literárně-výtvarné
práce ukázali a přečetli ostatním na společném setkání tříd.
Další aktivitou bylo sázení stromu. Minulý rok při návštěvě Dubicka zástupci
všech partnerských škol zasadili svůj strom v naší školní okrasné zahradě,
letos jsme tam zasadili další strom jako symbol Dne Země a jako symbol přátelství
Comenius.
Děti vymyslely také slib planetě Zemi, ve kterém slíbily, že ji budou po celý svůj
život chránit, a celé dopoledne jsme uzavřeli zpěvem písničky o krásách přírody
a přednesem nejzdařilejších básní.
Ivana Křížková

Prvňáčci dubické školy vyhráli výlet do Prahy
V březnu 2014 se naši prvňáčci zúčastnili výchovného programu s názvem
Veselé zoubky, který se uskutečnil pod záštitou dm drogerie markt s.r.o. Ve škole
nás navštívili zástupci dm drogerie, od kterých děti získaly spoustu důležitých informací, jak mají o své zoubky pečovat. Pomocí veselého kamaráda Hurvínka se
dozvěděly, proč je nutné si je důkladně čistit po každém jídle a pravidelně dvakrát
ročně navštívit zubaře. Žáci si i prakticky na velkém modelu vyzkoušeli správné čištění chrupu. V poslední části programu si své vědomosti ověřovali v malém testíku.
Za jeho úspěšné vyřešení obdrželi dárečky, které mohou využít v péči o své zoubky.
Protože byly děti programem s Hurvínkem nadšené, rozhodli jsme se zapojit do
soutěže o nejlepší projekt na téma „Prevence zubního kazu“ v preventivním programu „Veselé zoubky“. Soutěže se mohli zúčastnit všechny první třídy přihlášené
do programu. V pojetí projektu jsme nebyli ničím limitováni.
Děti skládaly básničky i písničky o zubech, které jsme maličko dramaticky zpracovali, děti si je sami doprovodily na flétničky, keyboard a s připojením hanáckého
pokřiku jsme natočili videozáznam, který jsme odeslali do soutěže. Pro lepší přehlednost jsme přidali knihu, kde jsme vše sepsali, dozdobili zoubky z ovčího rouna
a čekali jsme na výsledek našeho snažení. Porota hodnotila originalitu, náročnost
provedení i míru zapojení dětí a dodržení tématu.
Do soutěže v letošním roce dorazilo 71 projektů a odborná porota vybrala deset vítězných. Projekt dětí naší dubické školy byl mezi nimi! Prvňáčci za odměnu
získali výlet do Prahy na divadelní představení v Divadle Spejbla a Hurvínka „Jak
s Máničkou šili všichni čerti“.
11. 6. 2014 nám byl od dm drogerie přistaven autobus, který nás dovezl na představení, které jsme si i přes neskutečné vedro užili. Divadlo děti nadchlo, představení bylo úžasné. Děti díky představení pochopily, že není všechno zlato, co se třpytí
a to největší bohatství si odvezly děti z Prahy ve svých vzpomínkách, které si
uchovají navždy.

Tímto bychom chtěli poděkovat dm drogerii za úžasnou starost, naplánování
cesty a hlavně velice prospěšný program, který s láskou pro děti připravila.
Mgr. Jana Skácelová

Přijímací řízení ve školním roce 2013/2014
Přijímací řízení se v letošním školním roce týkalo 26 žáků 9. ročníku. Všichni
měli možnost podat si v 1. kole přijímacího řízení dvě přihlášky k dalšímu studiu.
Pokud byli přijati, museli potvrdit svůj zájem o zvolenou školu a obor odevzdáním
zápisového lístku, lhůta na jeho doručení do školy byla 10 dní. Na žáky, kteří se
hlásili ke studiu 4-letých oborů zakončených maturitní zkouškou, čekaly přijímací
zkoušky, většinou se jednalo o testy obecných studijních předpokladů. Naše škola
zorganizovala pro žáky naší 9. třídy řadu besed s náboráři z různých SŠ a SOU,
umožnila jim účast na dnech otevřených dveří SŠ a SOU. Rovněž rodiče mohli diskutovat na listopadových třídních schůzkách se zástupci škol našeho regionu, kteří
je informovali především o možnosti stipendií na vybraných studijních a učebních
oborech.
Z 26 žáků 9. ročníku se všichni dostali na zvolené studijní a učební obory v prvním kole přijímacího řízení. Na 4-leté studijní obory zakončené maturitou bylo
přijato sedmnáct žáků, na 3-leté učební obory zakončené učňovskou zkouškou
zbývajících devět.
Zajímavostí je, že nejoblíbenější školou našich deváťaček se stala SOŠ sociální
péče a služeb v Zábřehu. V jejích lavicích usedne v září celkem devět našich žákyň,
projevily zájem studovat na této škole studijní obory sociálně správní činnost, sociálně výchovná činnost a učební obory kuchař-číšník a zemědělec-farmář.
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obor
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Gymnázium Zábřeh

2

x

2

Slovanské gymnázium Olomouc
SPŠ Šumperk
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x
x

1
2

SOŠ soc. péče a služeb Zábřeh
SPŠ elektrotechnická Mohelnice

5
3

4
x

9
3

SOŠ Šumperk
SŠ gastronomie a služeb Přerov
SŠ technická Česká Třebová
SŠ železniční a stavební Šumperk
SOU Mohelnice
OU a Prak. škola Mohelnice

2
1
1
x
x
x
17

x
x
x
3
1
1
9

2
1
1
3
1
1
26

škola

Všem deváťákům přejeme, ať se jim v nových školách daří a učení je baví.
Mgr. Marie Krausová, VP

Úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách 2013/2014
V letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili nejen mnoha vědomostních
soutěží a olympiád, ale také výtvarných a pěveckých soutěží.
Nejlepších výsledků dosáhli:
Tomáš Marek
Barbora Frýdová
Tereza Frýdová
Kryštof Kolčava
Eliška Marková
Aneta Nováková
Dominika Suchá
Dominik Kunert

v krajském kole matematického Klokana – 2. místo
v okresním kole matematického Klokana – 1. místo
v okresním kole matematického Klokana – 1. místo
v okresním kole Zeměpisné olympiády – 4. místo
v okresním kole pěvec. soutěže Moravského zvonečku – 1. místo
v okresním kole Matematické olympiády – 2.-6. místo
v okresním kole Matematické olympiády – 3. místo
v okresním kole recitační soutěže – 1. místo
v okresním kole matematického Klokana – 9.-10. místo
v okresním kole Zeměpisné olympiády – 10. místo

K dalším velmi úspěšným žákům patří žáci, kteří se účastnili Celostátní výtvarné
soutěže „Tonda obal na cestách“.
Eva Kutalová
v celostátním kole – 1. místo
Kateřina Linhartová v celostátním kole – ocenění
Barbora Frýdová
v celostátním kole – ocenění
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Renata Ryšavá

Knihovnice Jana Hartová upozorňuje
na půjčovní dobu o prázdninách:
Otevřeno bude každý čtvrtek

od 15,00 hod do 18,00 hod.
nebo na telefonu dle nutnosti.
Všem přeji krásné prázdniny a hezkou dovolenou.
Jana Hartová

Olomoucký kraj zahrnuje územně 4 sokolské župy: Olomouckou-Smrčkovu,
Středomoravskou-Kratochvilovu, Prostějovskou a Severomoravskou, které soutěží
na krajských přeborech. Každý rok byl pořádán krajský přebor jednotlivců a také
soutěž sokolských žup v plavání, atletickém čtyřboji a v posledních třech ročnících
je to v soutěži, kterou propagují naši olympionici. S myšlenkou vytvořit program
pro širokou veřejnost a zároveň s možností soutěžit přišli olympijští vítězové Robert
Změlík a Roman Šebrle.
10. června se v Olšanech u Prostějova na velmi pěkném areálu představilo 5 reprezentantů naší jednoty. Ze župy jelo 50 nejlepších sportovců, kteří soutěžili v šestiboji: v běhu na 60 m, skoku dalekém, hodu medicinbalem, přeskokem švihadel,
hodu kriketovým míčkem a driblinku. Mezi 200 startujícími ve 14 kategoriích naši
reprezentanti uspěli.

Krajským přeborníkem se stal ve starších žácích Karel Benda a Šimon Palman
skončil na 7. místě.
Natalie Strnadová v mladších žákyních obsadila 3. místo a Barbora Pavelčíková
ve starších žákyních skončila na 7. místě.
V mladších ženách nás reprezentovala Jitka Pallová a obsadila 4. místo.
Děkuji za vzornou reprezentaci naší tělocvičné jednoty.

Jiří Sobotík

Děti z Dubicka mají olympiádu! Svoji rychlost, mrštnost, přesnost a sílu si změřily 7. června 2014 na tenisových kurtech, kde se 1. ročník dubické dětské olympiády konal. Děti závodily ve čtyřech disciplínách – skok do dálky z místa, hod
na cíl, běh přes překážky a slalomy (běh, kutálení velkého míče, florbal a kopaná).
Závodníky k lepším výkonům povzbuzovali jejich trenéři – Iveta Jakešová, Lidka
Linhartová, Jirka Sobotík, Martina Sojáková, Lukáš Toman a Jana Zajíčková. Na
fair play při závodění dohlíželi spravedliví rozhodčí – Monika Dvořáková, Martin
Indra, Lidka Jakešová, Jana Skácelová, Pavla Urbášková a Petra Vepřková.
Občerstvení pro všechny připravily Marie Braná, Helena Braná, Zuzana Braná
a Helena Pallová. O technické zázemí se starali Milan Braný, Daniel Skácel a Petr
Smetana.
Každý závodník byl za svůj výkon odměněn chutnou medailí ve tvaru symbolu
Dubicka z pekařské dílny Venduly Vaňourkové, diplomem a drobnými sportovními
potřebami.
Dubiáda v číslech:
Počet závodníků: 51
Kategorií: 10
Nejpočetnější kategorie:
děti do 5 let (18 dětí)
Teplota vzduchu: 35 ⁰C

Rekordy Dubiády:
skok z místa: Lucie Kutalová – 179 cm
hod na cíl: Magdaléna Suchá – 35 bodů
běh přes překážky: Eliška Salajková – 11 s
slalom - běh: Ondřej Psotka – 11 s
slalom - kutálení velkého míče: Miroslav Kutal – 20 s
slalom – kopaná: Miroslav Kutal – 29 s

Počet medailí:
1. místo: 8 (Lenka Purová, Natálie Kunzová, Ondřej Psotka, Jindřich Lang, Lucie
Kutalová, Marek Psotka, Eliška Salajková, Tereza Kochwasserová)
2. místo: 8 (Kristýna Salajková, Zuzana Langová, Miroslav Kutal, Magdaléna Suchá,
Jitka Horáková, Petr Soják, Sabina Grygarová, Filip Kondler)
3. místo: 6 (Jaroslav Jedelský, Marie Němcová, Lucie Skácelová, Barbora Šafářová,
Eva Kutalová, Jaromír Tomášek)
Děkujeme všem závodníkům a organizátorům za vytvoření úžasné soutěžní atmosféry a zveme všechny na další ročník Dubiády.
Martina Kutalová, pořadatel

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla
k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 41 televizí, 17 monitorů a 510,00 kg
drobného elektra.
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme
snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr
a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu
sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových
monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až
do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr
a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje
moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou
osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné
vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že občané naší obce v loňském roce vytřídili 41 televizí, 17 monitorů a 510,00 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 21,16 MWh elektřiny, 1 048,89 litrů ropy,
92,66 m3 vody a 0,81 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 4,63 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 18,39 tun.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
Oldřich Bartoš,
tajemník

Z pamětí pana Vladislava Stryka
Usnesením Rady obce č. 88 ze dne 28. 4. 2014 byla jmenována do funkce ředitelky
Základní a mateřské školy Dubicko paní PhDr. Ivana Křížková, která tak ve funkci
nahradí odcházející paní Mgr. Věru Branou. Tolik stručná řeč úředního dokumentu.
O tom, že před sto lety byla situace jiná, se můžeme přesvědčit z pamětí pana
Stryka Vladislava, který nám zanechal vzpomínku na příjezd správce školy v roce
1907. Poslechněme si jeho slova:

„Bylo to v roce 1907 někdy na jaře, kdy k nám měl přijet nový
správce školy pan řídící učitel Ferdinand Kaiser s rodinou.
Já jsem v tu dobu chodil do druhé třídy. Vše se chystalo k slavnostnímu uvítání. V den jeho příjezdu jsme my děti z první
a druhé třídy šly pěkně seřazeni s třídním učitelem po silnici
k Hrabové, kde se mezi vesnicemi mělo uvítání provést. Bylo
kolem třetí odpolední, kdy pan správce přijel v kočáře se svou
paní, synem a dcerou. Přítomní muzikanti mu zahráli a potom
se seřadil průvod, v jehož čele šla kapela následovaná školáky
a za námi jel kočár s panem řídícím. Před vesnicí jsme byli
ohlušeni výstřelem z moždíře, po němž následovala rána
druhá a pak třetí. Ve vesnici totiž byly 3 moždíře, z nichž se
střílelo na poctu zemřelým vojákům při pohřbech, při větší
národní slavnosti anebo při vítání státního a církevního hodnostáře. Po této slavnostní kanonádě uvítal nového správce školy
pan starosta obce, který se dostavil v čele celého představenstva
obce a mnoha občanů.“

Tolik k uvítání tehdejšího řídícího učitele, který v tu dobu neměl pouze školské
povinnosti, ale zastával i funkci varhaníka v kostele a funkci tajemníka obecního
představenstva, za což užíval mimo platu i 40 arů obecního pole.
Dnes tento popis událostí působí téměř komicky, ale taková byla doba, a tak se
během sta roků změnily společenské poměry. Nám, členům dnešního zastupitelstva, byla nová ředitelka představena na zasedání dne 21. května 2014, a tak jí přeji
mnoho úspěchů v náročné pedagogické a vzdělavací práci. Současně děkuji paní
Brané za její dlouholetou práci.
Koruna Josef, kronikář obce

SDH DUBICko
Letošní sezonu v požárním sportu zahájili družstva SDH Dubicko okrskovou
soutěží v Třeštině. V Bludově se ženy zúčastnily okresní soutěže, kde ve štafetě obsadily krásné 2. místo a i přes nevydařený útok skončily celkově na 6. místě, a tím
získaly krásných dvacet bodů do Velké ceny Holba Cupu. V Hrabové se děvčatům
opět moc nedařilo, umístily se až na 12. místě, ale i přesto získaly další bod do Velké
ceny. V Leštině bohužel neměly žádnou konkurenci, v Brníčku už byla konkurence
velká, ale dokázaly vybojovat krásné 3. místo.
Další soutěže, kterých se děvčata zúčastní, budou hlavně započítávány do Velké
ceny Holba Cupu, kde bude velká konkurence, ale i tak doufáme, že se děvčatům
bude dařit. Průběžné i celkové výsledky z těchto soutěží můžete sledovat na internetových stránkách www.holbacupsumperk-cz.webnode.cz.
26. července se bude konat VI. ročník Memoriálu Břetislava Sládka, na který
Vás srdečně zveme.
Za SDH Dubicko
Michaela Lajdorfová

SDH DUBICKO
pořádá 6. ročník

MEMORIÁL BŘETISLAVA SLÁDKA,

který se uskuteční 26. 7. 2014 ve 14 hodin 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.

Změna sídla profesionálních hasičů v Šumperku
Z důvodu přípravy demolice a výstavby nové požární stanice v Šumperku a
ředitelství územního odboru Šumperk Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje došlo ke změně v jejich sídle. Současné jednotné umístění
profesionálních hasičů v Šumperku je rozděleno. V první fázi došlo k přestěhování
ředitelství územního odboru Šumperk do budovy „Robotárna“ na ulici Lidickou. Zde
již byly pro potřeby HZS Olomouckého kraje umístěny humanitární sklady a po
drobných úpravách byly prostory objektu přizpůsobeny pro potřeby výkonu služby
územního odboru.
V současnosti se z Nemocniční ulice, původního sídla územního odboru, do Robotárny
přestěhovali:
 ředitel územního odboru,
 pracoviště prevence, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení,
 pracoviště integrovaného záchranného
systému a služeb,
 provozní pracoviště.
Nové sídlo a adresa územního odboru Šumperk:

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Územní odbor Šumperk
Lidická 72A
787 01 Šumperk
Veškeré telefonní spojení bylo přesměrováno, přesto uvádíme nejdůležitější telefonní čísla:
• spojovatelka – tel. 950 787 011, fax. 950 787 046
• ředitel územního odboru, plk. Ing. Martin Žaitlik – 950 787 020
• pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
o vedoucí pracoviště – tel: 950 787 052
o stavební prevence – tel: 950 787 054
• pracoviště integrovaného záchranného systému a služeb
o vedoucí pracoviště – tel: 950 787 063
• provozní pracoviště
o vedoucí pracoviště – tel: 950 787 046
Výjezdová jednotka profesionálních hasičů požární stanice Šumperk a její velitel
mjr. Ing. Karel Ondruch (tel. 950 785 097) prozatím zůstávají na původní adrese,
tj. na ulici Nemocniční 7, Šumperk.

plk. Ing. Martin Žaitlik

ředitel územního odboru

SPolEčENSkÁ kRoNIkA
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Gita Hloušková
Radim Dvořák
Vladimír Kutal
Natálie Sládková

Dubicko, Družstevní 201
Dubicko, Na Výsluní 260
Dubicko, Na Výsluní 331
Dubicko, Křepelka 200

Manželství uzavřeli tito občané naší obce:
Václav Špruček a Jaroslava Hamplová
František Haberland a Monika Hojgrová
Samuel Luke Sperring a Ivona Trendlová
Z našich řad odešli:
Břetislav Pulkrt
Antonín Horníček
Anežka Neoralová
Františka Dittrichová
Ladislav Kotrle
Jaroslav Motlíček
Zdeněk Kupka

Dubicko, Nová ulice 121
Dubicko, Malá Strana 68
Dubicko, Benedova 60
Dubicko, Malá Strana 53
Dubicko, Na Výsluní 236
Dubicko, Malá Strana 69
Dubicko, Velká Strana 56

V měsících duben–červen 2014 oslavili svá životní výročí
70 roků a více tito občané:
Kukulová Anna
Blahutová Květoslava
Trendlová Anna
Hílková Pavla
Urbášková Zdenka
Vernerová Vlasta
Sládková Libuše
Hamplová Zdenka
Horáková Julie
Šafářová Marie
Unzeitigová Libuše
Grau Jiří

Dubicko 238
Dubicko 123
Dubicko 108
Dubicko 234
Dubicko 39
Dubicko 195
Dubicko 113
Dubicko 85
Dubicko 105
Dubicko 140
Dubicko 210
Dubicko 217

Horák Antonín
Neoralová Radomila
Kotrlová Františka
Lanková Marie
Pulkrtová Růžena
Kristen Josef
Haberlandová Božena
Utěšená Věra
Smutná Irena
Hofrová Oldřiška
Petrášová Věra
Plháková Eliška

Dubicko 105
Dubicko 107
Dubicko 236
Dubicko 13
Dubicko 121
Dubicko 191
Dubicko 188
Dubicko 169
Dubicko 103
Dubicko 293
Dubicko 157
Dubicko 237

Do dalších let přejeme všem jubilantům
hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Rada obce si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které by nebyly v souladu s obecnými etickými pravidly, a dále posunutí zveřejnění
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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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