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Veselého zajíčka,
ať je svižná metlička,
hodně pestrých vajíček,
zmalovaných zadniček,
pro krásu a pro zdraví,
jak tradice vypráví.
Šťastné Velikonoce Vám přeje rada obce!
ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo obce na svých jednáních řešilo mimo jiné:
▶ Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2/2008 o provozování a údržbě vodárenských zařízení, uzavřené mezi Obcí Dubicko a N-systémy s.r.o. Dubicko.
▶ Dodatek smlouvy o provozování kanalizační sítě a čistírny odpadních vod číslo
04/2013, uzavřené mezi Obcí Dubicko a N-systémy s.r.o. Dubicko.
▶ Projekt „Úprava dopravní infrastruktury – revitalizace veřejných prostranství
v Dubicku“. (Součástí zpravodaje je nákres řešení dopravní situace – realizace
chodníku – ve směru na Úsov po levé straně v prostoru před obecním úřadem
směrem k požární nádrži, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu.)
▶ Rozpočet obce Dubicko na rok 2014 ve finančním objemu: příjmy ve výši
16 087 740,80 Kč, výdaje ve výši 17 469 740,80 Kč a financování ve výši (+)
1 382 000,- Kč, které se skládá z přebytku hospodaření obce za minulý rok.

▶ Smlouvu o zápůjčce, uzavřenou se Základní školou a mateřskou školou Dubicko, příspěvkovou organizací, na poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky ve výši
97 140,80 Kč, která je účelově určena na předfinancování aktivit projektu
„Comenius“.

Rada obce na svých jednáních řešila mimo jiné:
▶ Návrh záměru obce na převod nemovitého majetku obce. Jedná se o výkup pozemků p. č. 402/1 o výměře 115 m2 a p. č. 402/4 o výměře 27 m2 od paní K. Z.,
které obec potřebuje k dořešení projektu „Úprava dopravní infrastruktury –
revitalizace veřejných prostranství v Dubicku“.
▶ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1135/2000 o pronájmu pozemků, uzavřené dne
3. 6. 2009 s nájemcem Dubická zemědělská a. s., se sídlem Dubicko, Družstevní 5.
▶ Smlouvu o dílo č. S0022013, uzavřená se zhotovitelem díla „Rekonstrukce –
řízení a monitoring ČOV Dubicko“ Neonchip – Pavel Wezdenko, Bedřichov 128,
Oskava.
▶ Zprávu o daňové kontrole v souvislosti s poskytnutím dotací Státním fondem
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP obci Dubicko na akci
„Revitalizace MŠ“ – zateplení Finančním úřadem pro Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk. Výsledek kontroly zní – „Kontrolní činností bylo zjištěno, že se
příjemce dotace nedopustil porušení rozpočtové kázně“.
▶ Zprávu o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro
zásobování požární vodou (revize požárních hydrantů), provedené dne
12. 12. 2013 v obci Dubicko.
▶ Úkol vedení FC Dubicko pravidelně předkládat stavební deník z realizace projektu „Postupná revitalizace sportovního areálu a zázemí fotbalového klubu“
objekt kabin, na který obec poskytla finanční půjčku, s kontrolou zástupce obce
na místě stavby.
▶ Hodnocení „Tříkrálového koncertu“, který se uskutečnil dne 5. 1. 2014 v kostele
Církve československé husitské v Dubicku. Tento koncert byl na velice vysoké
úrovni, na kterém vystoupil Dětský pěvecký sbor Dubínek pod vedením Mgr.
Vladimíry Purové a Musica (K)lasica, hudební uskupení rodiny Kolčavovy.
▶ Cenové nabídky na přípravu projektu „Úprava dopravní infrastruktury – revitalizace veřejných prostranství v Dubicku“.
▶ Provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby – 3 nabídky
Osigneo s. r. o., Vikýřovice – cena včetně DPH 24 200,- Kč – pořadí 1.
▶ Technický dozor investora – 3 nabídky
PROJEKCE s. r. o. Šumperk – cena včetně DPH 90 629,- Kč – pořadí 1.
▶ Autorský dozor – 3 nabídky
Cekr CZ s. r. o., Šumperk – cena včetně DPH 48 158,- Kč – pořadí 1.
▶ Koordinátor bezpečnosti práce na staveništi – 3 nabídky
Arrano Group s. r. o., Olomouc – cena včetně DPH 29 040,- Kč – pořadí 1.
▶ Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, Mgr. Věry Brané o vzdání se místa ředitelky ke dni 31. 7. 2014.
▶ Přípravu podkladů pro vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace.

▶ Přípravu opravy podkrovního bytu v objektu Dům služeb v roce 2014,
Družstevní č. p. 159, spočívající ve výměně oken, zateplení, výměně topného
systému a nového napojení přívodu vody.
▶ Zápis o otevírání pokladniček „Tříkrálové sbírky 2014“ ze dne 13. 1. 2014, kdy
výnos ze všech otevřených pokladniček za obec Dubicko činil 24 135,- Kč.
▶ Zápis Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru
Šumperk, o tematické kontrole dodržování povinností stanovených předpisy
o požární ochraně, provedené dne 21. 1. 2014 u obce Dubicko.
▶ Zprávu o činnosti Místní knihovny Dubicko za rok 2013.
▶ Změnu odběratele separovaného komunálního odpadu z obce Dubicko, kterým
se od 1. 1. 2014 stává fy EKO servis s. r. o. Zábřeh.
▶ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2013, provedené ve dnech 6. 2.–7. 2. 2014 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého
kraje se závěrem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
▶ Výroční zprávu o hospodaření Základní školy a mateřské školy Dubicko,
příspěvkové organizace, k 31. 12. 2013.
▶ Inventarizační zprávu Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové
organizace, za rok 2013.
▶ Čerpání rozpočtu zřizovatele za Základní školu a mateřskou školu Dubicko,
příspěvkovou organizaci, za rok 2013.
▶ Návrh řešení geometrického plánu nového stavebního obvodu „Na Tvrzi II“,
který bude rozdělen na dvě části, přičemž v 1. etapě budou řešeny pouze pozemky ve vlastnictví obce Dubicko.
▶ Přidělení obecního bytu č. 2 v objektu Družstevní č. p. 159 Martinu Vernerovi
s manželkou.
▶ Pokácení 3 ks líp v ulici Benedova u nemovitosti pana Zdeňka Vašíčka a 1 ks
břízy před kostelem Povýšení sv. Kříže. Tyto stromy ohrožují bezpečnost osob,
trafostanice a sousedních nemovitostí.
▶ Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 14. 3. 2014 celkem
2,053 milionu Kč.
▶ Poskytnutí předčasné úhrady zbývající části finanční půjčky ve výši 200 000,- Kč
Fotbalovému klubu Dubicko na předfinancování projektu z Programu rozvoje
venkova ČR, Realizace místní rozvojové strategie – projekt „Postupná revitalizace sportovního areálu a zázemí fotbalového klubu“.
▶ Návrh znění Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Úprava dopravní infrastruktury – revitalizace prostranství v Dubicku“.
▶ Návrh znění Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce
malého rozsahu „Úprava dopravní infrastruktury – revitalizace prostranství
v Dubicku“.
▶ Na základě pověření Zastupitelstva obce Dubicko, doporučení komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu a v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko,
přiznání dotace typu „A“ na rok 2014 následovně:
a) Fotbalový klub Dubicko ve výši 22 800,- Kč
b) Spolek rybářů obce Dubicko ve výši 4 000,- Kč
c) TJ SOKOL Dubicko ve výši 44 100,- Kč

d) Český zahrádkářský svaz Dubicko ve výši 4 800,- Kč
e) Církev Československá husitská ve výši 4 000,- Kč
f) Sbor dobrovolných hasičů Dubicko ve výši 6 700,- Kč
g) Dubická včela, o. s. Dubicko ve výši 1 600,- Kč
▶ Informaci o zaslání závěrečné monitorovací zprávy k projektu „Revitalizace MŠ
Dubicko“ CZ.1.02/3.2.00/12.14791, která byla odeslána dne 11. 3. 2014 na Státní
fond životního prostředí ČR.
▶ Smlouvu o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost veřejnou linkovou
dopravou v regionu Zábřeh na rok 2014, uzavřená mezi obcí Dubicko a městem
Zábřeh. Obec ze svého rozpočtu poskytne částku ve výši 217 909,- Kč jako podíl
na ztrátě provozu.
V Dubicku 24. 3. 2014

Josef Sobotík, starosta

Změna dopravní situace na návsi v rámci projektu „Úprava dopravní
infrastruktury – revitalizace veřejných prostranství v Dubicku“
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon,
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni
v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle §65
odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí
a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dosta-

tečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká,
je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě
identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto
upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve
lhůtě stanovené v §1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do
31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona
připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6. 3. 2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r., generální ředitel

Jméno, adresa, výměra v m², druh pozemku – název způsobu využití pozemku, parcela, LV
Pulkrt Bohumil, adresa neznámá, 5745, orná půda Dubicko, č. 1801/12, 157
Mikyska Antonín, adresa neznámá, 487, orná půda Dubicko, č. 1134/10, 312
Mikyska Antonín, adresa neznámá, 4653, orná půda Dubicko, č. 1212/14, 312
Urbášek Josef, adresa neznámá, 10391, orná půda Dubicko, č. 1567, 344
Widrmann Josef, adresa neznámá, 312, ostatní plocha neplodná půda Dubicko, č. 1126/2, 348
Kopová Veronika, adresa neznámá, 5345, orná půda Dubicko, č. 1818/53, 379
Kopová Veronika, adresa neznámá, 131, orná půda Dubicko, č. 1860/7, 379
Sovová Milada, adresa neznámá, 5345, orná půda Dubicko, č. 1818/53, 379
Sovová Milada, adresa neznámá, 131, orná půda Dubicko, č. 1860/7, 379
Eigl František, adresa neznámá, 5834, orná půda Dubicko, č. 1722, 415
Šolc Josef, adresa neznámá, 41, ostatní plocha ostatní komunikace Dubicko, č. 2/50, 424
Skýva František, adresa neznámá, 2338, orná půda Dubicko, č. 1431, 425
Žváček Antonín, adresa neznámá, 453, orná půda Dubicko, č. 1191, 435
Žváček Antonín, adresa neznámá, 4495, orná půda Dubicko, č. 1192, 435
Žváček Antonín, adresa neznámá, 1208, orná půda Dubicko, č. 1193, 435
Sládek Čeněk, adresa neznámá, 2774, orná půda Dubicko, č. 1770, 469
Sládek Čeněk, adresa neznámá, 6987, orná půda Dubicko, č. 1771, 469
Kupka František, adresa neznámá, 2026, lesní pozemek Dubicko, č. 944/1, 472
Kupka František, adresa neznámá, 120, trvalý travní porost Dubicko, č. 1129/1, 472
Kupka František, adresa neznámá, 2574, lesní pozemek Dubicko, č. 1138/1, 472
Kupka František, adresa neznámá, 2084, lesní pozemek Dubicko, č. 1173/4, 472
Kupka František, adresa neznámá, 47, lesní pozemek Dubicko, č. 1394/2, 472
Kupka František, adresa neznámá, 1114, orná půda Dubicko, č. 1395/3, 472
Kupka František, adresa neznámá, 7425, trvalý travní porost Dubicko, č. 1129/4, 472
Kupka František, adresa neznámá, 57, lesní pozemek Dubicko, č. 1173/8, 472
Kupka František, adresa neznámá, 542, orná půda Dubicko, č. 1212/4, 472
Kupka František, adresa neznámá, 3, orná půda Dubicko, č. 1212/116, 472
Kupka František, adresa neznámá, 823, lesní pozemek Dubicko, č. 1381/2, 472
Kupka František, adresa neznámá, 14451, orná půda Dubicko, č. 1500/5, 472
Kupka František, adresa neznámá, 17, orná půda Dubicko, č. 647/31, 472
Kupka František, adresa neznámá, 232, trvalý travní porost Dubicko, č. 1656/26, 472
Kupka František, adresa neznámá, 444, trvalý travní porost Dubicko, č. 1656/27, 472
Kupka František, adresa neznámá, 329, vodní plocha koryto vodního toku přirozené
nebo upravené Dubicko, č. 1674/2, 472
Vernerová Marie, adresa neznámá, 31, zastavěná plocha a nádvoří Dubicko, st. č. 310/4, 477
Vernerová Marie, adresa neznámá, 13, trvalý travní porost Dubicko, č. 564/21, 477
Vernerová Marie, adresa neznámá, 23, ostatní plocha manipulační plocha Dubicko,
č. 589/126, 477

Jméno, adresa, výměra v m², druh pozemku – název způsobu využití pozemku, parcela, LV
Vernerová Marie, adresa neznámá, 48, ostatní plocha manipulační plocha Dubicko,
č. 589/127, 477
Vernerová Marie, adresa neznámá, 122, orná půda Dubicko, č. 647/106, 477
Verner Jan, adresa neznámá, 31, zastavěná plocha a nádvoří Dubicko, č. 310/4, 477
Verner Jan, adresa neznámá, 13, trvalý travní porost Dubicko, č. 564/21, 477
Verner Jan, adresa neznámá, 23, ostatní plocha manipulační plocha Dubicko, č. 589/126, 477
Verner Jan, adresa neznámá, 48, ostatní plocha manipulační plocha Dubicko, č. 589/127, 477
Verner Jan, adresa neznámá, 122, orná půda Dubicko, č. 647/106, 477
Kotrle Jan, adresa neznámá, 1516, orná půda Dubicko, č. 1942, 564
Mikysková Cecilie, adresa neznámá, 487, orná půda Dubicko, č. 1134/10, 312
Mikysková Cecilie, adresa neznámá, 4653, orná půda Dubicko, č. 1212/14, 312
Urbášková Marie, adresa neznámá, 10391, orná půda Dubicko, č. 1567, 344
Widrmannová Anna, adresa neznámá, 312, ostatní plocha neplodná půda Dubicko,
č. 1126/2, 348
Šolcová Anna, adresa neznámá, 41, ostatní plocha ostatní komunikace Dubicko, č. 2/50, 424
Skývová Anna, adresa neznámá, 2338, orná půda Dubicko, č. 1431, 425
Žváčková Libuše, adresa neznámá, 453, orná půda Dubicko, č. 1191, 435
Žváčková Libuše, adresa neznámá, 4495, orná půda Dubicko, č. 1192, 435
Žváčková Libuše, adresa neznámá, 1208, orná půda Dubicko, č. 1193, 435
Kupková Františka, adresa neznámá, 2026, lesní pozemek Dubicko, č. 944/1, 472
Kupková Františka, adresa neznámá, 120, trvalý travní porost Dubicko, č. 1129/1, 472
Kupková Františka ,adresa neznám,á 2574, lesní pozemek Dubicko, č. 1138/1, 472
Kupková Františka, adresa neznámá, 2084, lesní pozemek Dubicko, č. 1173/4, 472
Kupková Františka, adresa neznámá, 47, lesní pozemek Dubicko, č. 1394/2, 472
Kupková Františka, adresa neznámá, 1114, orná půda Dubicko, č. 1395/3, 472
Kupková Františka, adresa neznámá, 7425, trvalý travní porost Dubicko, č. 1129/4, 472
Kupková Františka, adresa neznámá, 57, lesní pozemek Dubicko, č. 1173/8, 472
Kupková Františka, adresa neznámá, 542, orná půda Dubicko, č. 1212/4, 472
Kupková Františka, adresa neznámá, 3, orná půda Dubicko, č. 1212/116, 472
Kupková Františka, adresa neznámá, 823, lesní pozemek Dubicko, č. 1381/2, 472
Kupková Františka, adresa neznámá, 14451, orná půda Dubicko, č. 1500/5, 472
Kupková Františka, adresa neznámá, 17, orná půda Dubicko, č. 647/31, 472
Kupková Františka, adresa neznámá, 232, trvalý travní porost Dubicko, č. 1656/26, 472
Kupková Františka, adresa neznámá, 444, trvalý travní porost Dubicko, č. 1656/27, 472
Kupková Františka, adresa neznámá, 329, vodní plocha koryto vodního toku přirozené
nebo upravené Dubicko, č. 1674/2, 472
Kotrlá Anna, adresa neznámá, 1516, orná půda Dubicko, č. 1942, 564
Roller Bohumil, adresa neznámá, 6883, orná půda Dubicko, č. 1054/1, 357
Vachutka Josef, adresa neznámá, 1795, orná půda Dubicko, č. 1055/2, 360
Knířová Marie, adresa neznámá, 5291, orná půda Dubicko, č. 1756, 365
Knířová Marie, adresa neznámá, 2312, orná půda Dubicko, č. 1818/51, 365
Knířová Marie, adresa neznámá, 5701, orná půda Dubicko, č. 1826, 365
Kopová Marie, adresa neznámá, 3050, orná půda Dubicko, č. 1878, 371
Skývová Anna, adresa neznámá, 3115, orná půda Dubicko, č. 1830, 377
Vysoudil Jaromír, adresa neznámá, 6015, orná půda Dubicko, č. 1870, 378
Šafářová Josefa, adresa neznámá, 111, orná půda Dubicko, č. 1892/1, 412
Šafářová Josefa, adresa neznámá, 247, ostatní plocha ostatní komunikace Dubicko,
č. 1907/2, 412
Šafářová Josefa, adresa neznámá, 1991, orná půda Dubicko, č. 1801/16, 412
Šafářová Josefa, adresa neznámá, 3266, orná půda Dubicko, č. 1818/63, 412
Diviš Jan, adresa neznámá, 2783, orná půda Dubicko, č. 1804, 414
Šafář František, adresa neznámá, 8338, orná půda Dubicko, č. 1682, 417
Kopová Anna, adresa neznámá, 1119, orná půda Dubicko, č. 271, 429
Kopová Anna, adresa neznámá, 735, orná půda Dubicko, č. 272/2, 429
Kopová Anna, adresa neznámá, 595, orná půda Dubicko, č. 275/2, 429

Jméno, adresa, výměra v m², druh pozemku – název způsobu využití pozemku, parcela, LV
Kopová Anna, adresa neznámá, 104, orná půda Dubicko, č. 334/10, 429
Kopová Anna, adresa neznámá, 48, ostatní plocha ostatní komunikace Dubicko,
č. 1645/17, 429
Bočková Anna JUDr., adresa neznámá, 1534, orná půda Dubicko, č. 647/4, 450
Bočková Anna JUDr., adresa neznámá, 37, ostatní plocha ostatní komunikace Dubicko,
č. 1654/15, 450
Bočková Anna JUDr., adresa neznámá, 17031, orná půda Dubicko, č. 647/7, 450
Bočková Anna JUDr., adresa neznámá, 106, trvalý travní porost Dubicko, č. 564/16, 450
Bočková Anna JUDr., adresa neznámá, 130, trvalý travní porost Dubicko, č. 564/18, 450
Bočková Anna JUDr., adresa neznámá, 327, ostatní plocha manipulační plocha Dubicko,
č. 589/52, 450
Bočková Anna JUDr., adresa neznámá, 207, ostatní plocha manipulační plocha Dubicko,
č. 589/123, 450
Bočková Anna JUDr., adresa neznámá, 442, orná půda Dubicko, č. 647/103, 450
Urbášková Marie, adresa neznámá, 93, ostatní plocha manipulační plocha Dubicko,
č. 647/11, 453
Urbášková Marie, adresa neznámá, 683, orná půda Dubicko, č. 647/95, 453
Urbášková Marie, adresa neznámá, 66, orná půda Dubicko, č. 647/112, 453
Špičková Josefa, adresa neznámá, 1847, orná půda Dubicko, č. 1692, 462
Žváčková Anna, adresa neznámá, 5473, orná půda Dubicko, č. 1852, 559

UPoZoRNĚNÍ Z oBECNÍHo ÚŘADU
Upozorňujeme občany, že je nutné své závazky vůči obci vyrovnávat včas, neboť
by byla obec nucena přistoupit k vymáhání pohledávek formou exekučních příkazů. Místní poplatky (veškeré poplatky vybírané dle obecně závazných vyhlášek)
jsou vedeny jako daně, tudíž jsou to přednostní pohledávky, tzn., že pokud občan
již exekuci má vystavenou od jiné organizace a není to přednostní pohledávka,
exekuční příkaz od obce má přednostní právo.
Dále upozorňujeme občany, že úřední dny pro veřejnost jsou pondělí a středa.
V případě potřeby je možné vyřídit neodkladné záležitosti i mimo tyto dny, ale jen
po předešlé domluvě s příslušným pracovníkem. Vzhledem k nabývající agendě přibývá také různých školení a seminářů, proto se může stát, že pracovníci nejsou
občanům k dispozici vždy, když to potřebují.
Žádáme občany, aby dodržovali OZV č. 02/2011 o místním poplatku ze psů,
kde je v čl. 3, odst. 1 uvedeno, že poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,
kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Tzn.
občan je povinen přijít psa v takovém případě nahlásit na OÚ, kde majitel psa vyplní „Přiznání k místnímu poplatku ze psů“. Tento formulář je možné stáhnout také
ze stránek obce ze sekce „Formuláře ke stažení“ a přinést již vyplněný s sebou. Poté
mu bude přidělena známka pro psa (za poplatek 10,- Kč) a zaplatí poplatek za nového
psa poměrnou částkou dle měsíců držení psa v příslušném roce. Ve formulářích
ke stažení je také formulář na Odhlášku psa v případě jeho úhynu či ztráty. Tuto
odhlášku je nutné také bezodkladně předat na OÚ včetně vrácení známky pro psa
nebo odhlášku přímo na OÚ vyplnit.
Radka Linhartová a Věra Vernerová

FALEŠNÉ UPOMÍNKY!
V Dubicku se řešily dva případy falešných upomínek – výzvy k úhradě dlužné částky.

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE SE JEDNÁ O PODVOD!
UPOZORNĚNÍ Z MŠ
Dne 2. 5. 2014 bude z provozních důvodů uzavřena mateřská škola – proběhne
oprava závad po rekonstrukci.
Jana Nýdecká, zástupce ředitele

Knihovnice Jana Hartová opět zve do knihovny od 1. 4. 2014 na předvelikonoční prodejní výstavku ručních prací, a to vždy v úterý a čtvrtek od 15,00
do 18,00 hodin nebo po vzájemné domluvě kdykoliv.

placená inzerce

Firma Kominictví Daniel Nehyba
Vám nabízí veškeré odborné kominické práce,
podle nařízení vlády 91/2010 povinnou kontrolu spalinové cesty, čištění komínů,
vložkování komínů, frézování komínů a měření emisí. Vlastníme veškeré platné
certifikáty k provedení nabízené práce revizních techniků a dlouholetou praxi.
Cena kontroly spalinové cesty je 300,- Kč/kus za číslo popisné, druhá a více kusů
v domě za 100,- Kč.
Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle 773 580 830.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

UPoZoRNĚNÍ NA UMÍSTĚNÍ kAMER
Upozorňujeme občany na umístění kamer v obci:
Zdravotní středisko – zaznamenává prostor autobusových
zastávek
Školní jídelna
– zaznamenává prostor dětského hřiště
a před prodejnou COOP
Sběrný dvůr
Sběrná místa domovních odpadů
– u čistírny odpadních vod a na konci ulice Na Pekle
Hřbitov
Josef Sobotík, starosta

VYPAloVÁNÍ TRÁVY
Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale vyvstává otázka, zda je
to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob. Lidé by si měli v první
řadě uvědomit, že provádět vypalování porostů je zakázáno podle
zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně § 17 odst. 3 písm. f).

Je třeba si ale uvědomit rozdíl mezi vypalováním a spalováním.
Vypalováním se rozumí plošné vypalování např. trávy nebo strniště,
spalováním se rozumí např. zapálení shrabané trávy na hromadě.
Při vypalování a spalování staré trávy mohou lidé zavdat příčinu ke vzniku
požáru, ohrozit život a zdraví osob, zvířata nebo majetek.
Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy by hrozilo další
rozšíření ohně nebo v blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suché trávy, sena,
slámy, …) nebo lesa, kdy hrozí vznik požáru.
Nejčastěji se jedná o případy, kdy došlo k vypalování trávy nebo strniště nebo
požáry u železničních tratí (nedopalek cigarety odhozený z vlaku v parném létě).
Kontakt pro ohlášení pálení přes internet:

www.hzsol.cz – pálení klestí
Za SDH Dubicko
Petr Lajdorf,
velitel jednotky

Velikonoční svátky v Dubicku před sto lety
(ze vzpomínek a pamětí pana Vladislava Stryka)

Každé Velikonoce, tj. na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu se v kostele Povýšení sv. Kříže stavěl v jeho hlavním vchodu boží hrob. Hlavní vchod byl
uzavřen a do kostela se v tyto dny chodilo bočními dveřmi ze hřbitova.
U hrobu po celou dobu stála čestná stráž, která se skládala z vojenských vysloužilců a veteránů. Stráž byla vyzbrojena asi 2 m dlouhými píkami a na stráž je přiváděl jejich velitel ze strážnice, která byla pro tyto dny zřízena ve výměnku statku č. 13
vedle kostela. Vše se odehrávalo s naprostou vážností za zvuků vojenských povelů.
Mimo čestné stráže, u hrobu klečeli ministranti, oděni do černých komží, kteří se
po hodině střídali.
Na Bílou sobotu rozdělal hrobník na hřbitově oheň a po mši svaté bylo svěcení
dřeva. Hlavně se světilo dřevo měkké, lipové, z kterého pak hospodáři udělali malé
křížky a dali je do pole mezi ozimy a jarní setí. Ke křížkům občas přidávali i svěcené
kočičky, aby jejich úroda byla požehnána.
Na Bílou sobotu v pět hodin odpoledne bylo v kostele slaveno vzkříšení, kdy
z celé farnosti přišlo mnoho lidí. Po vykonaných obřadech u božího hrobu se
řadili lidé do průvodu, nejdříve děti, pak svobodná chasa a nakonec ti nejstarší.
Jednotně šly jen spolky a sbor dobrovolných hasičů. Hudba hrála, lidé zpívali
a průvod, ve kterém zaujal místo kněz pod baldachýnem s nejsvětější svátostí,
doprovázený ministranty a církevními korouhvemi, se ubíral cestou na hlavní silnici, kolem rybníčku, školy (dnes budovy Obecního úřadu), kolem stavení č. 55 a zpět
kolem kostela po hřbitově. V kostele pak následovalo slavné požehnání, po kterém
si lidé vzájemně popřáli příjemné prožití velikonočních svátků.
Školní děti měly před Velikonocemi volno, a tak se chlapci mohli zcela věnovat
klapání a hrkání. V dědině snad neexistoval chlapec, který by nechodil klapat. Na
pořádek mezi klapači a hrkači dohlíželi „páni“, což byli někteří ze starších chlapců.
Klapači šli po hlavní ulici. Ti, co měli hrkače, se rozjížděli do všech uliček a koutů,
bez ohledu na bláto a kaluže, všechno „vymetli“ a potom se zase spojili a jelo se dál.
U Myslivcovy stodoly za dědinou (dnes již neexistuje, stávala vedle Pavlíkových)
se zastavili a jeden z vedoucích pánů vyvolal dle seznamu každého jménem a zapisoval si, kdo není přítomen anebo přišel pozdě. U kostela na schodech se všichni
společně pomodlili a nejvyšší velitel oznámil všem přítomným, v kolik hodin je
sraz na příští klapání.
Na Bílou sobotu páni chodili po dědině a vybírali. Lidé jim dávali peníze nebo
vajíčka a byla pro všechny výplata. Jak se chlapci mezi sebou podělili, o to již lidé
zájem neměli, i když ne vždy se dělilo spravedlivě.
Následovalo pak Velikonoční pondělí. Chlapci s vlastnoručně pletenými pomlázkami, ale i obyčejnými proutky, navštěvovali jednotlivé domácnosti, kde byla
děvčata, která pro koledníky měla připravená obarvená anebo i malovaná vajíčka.
Na pomlázku šli i starší i staří páni a hospodáři, kteří vypláceli sousedky, a všude
byla nějaká „kapka“. Někdy byla u někoho pomlázka bohatší, a tak si lidé dlouho
měli o čem povídat.
Koruna Josef, kronikář obce
Josef Sobotík, starosta

Radka Linhartová, matrikářka
Radka Linhartová, matrikářka

Diakonie Broumov a Obec Dubicko vyhlašují
Diakonie Broumov a Obec Dubicko
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Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
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do igelitových
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Děkujeme
Vaši pomoc.
Bližší informace
Vám rádi
na tel.: 224
316 800
Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org.
Více na www.diakoniebroumov.org.

ˇ
Základní škola Dubicko porádá

ˇ PAPÍRU
SBER
14. a 15. dubna 2014 od 12:30 do 16:00 hodin
na parkovišti u školy.
Papír musí být svázaný v balících.

Kruh přátel hudby Dubicko a farnost Dubicko Vás srdečně zvou na

VARHANNÍ KONCERT
V neděli 27. dubna 2014 v 15,00 hod.
v kostele Povýšení Svatého Kříže v Dubicku.
Účinkují: Irena Chřibková – varhany
Šárka Hlochová
– soprán
František Kolčava – violoncello
PROGRAM KONCERTU:

Johann Sebastian Bach
Georg Friedrich Händel
Antonio Vivaldi
Leopold Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart
F. Mendelssohn-Bartholdy
César Franck
Joseph Bonnet

Piece d'orgue a 5. avec La Pedalle continu
Arie „Lascia ch'io pianga“
Sonáta e moll
Allegro – Menuetto pastorello – Scherzo
Laudate Dominum z Vesperae Solennes
Sonáta č. 3 A dur, op. 65
Panis angelicus ze Mše A dur
Variations de concert, Op. 1
Irena Chřibková je vynikající varhanice a ředitelka
kůru baziliky sv. Jakuba na Starém městě pražském.
Vystoupila na mnoha sólových recitálech ve všech
zemích Evropy, v Japonsku, Rusku, Izraeli a v USA.
Nahrála řadu CD, natáčí pro český, belgický, francouzský a polský rozhlas a českou televizi. Hru na
varhany také vyučuje v současné době v Praze.
Zpěvačka Šárka Hlochová studovala Pražskou
konzervatoř ve třídě prof. Hany Peckové a Jiřího
Kotouče. Pedagogicky působí na ZUŠ v Zábřeze,
soukromě se vzdělává u prof. Maestra Antonia
Carangela.
Violoncellista František Kolčava vystudoval
konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě
Mgr. Zdeňky Pimkové a MgA. Kamila Žvaka.
V současné době vyučuje hru na violoncello na ZUŠ
v Zábřeze a v Hranicích.

Na koncertě zazní myšlenky Jana XXIII a Jana Pavla II,
kteří budou v tento den svatořečeni.
Vstupné dobrovolné.

Unie rodičů ČR při ZŠ Dubicko
a Základní škola Dubicko pořádají

V pátek 25. 4. 2014 v 17 hodin, sraz u školy.
S sebou polínko na oheň, uzeninu na opékání,
dobrou náladu.
Na setkání s vámi se těší broučci a další hmyzáci.

Základní škola Dubicko a Unie rodičů pořádají

POHADKOVY LES
v sobotu 31. května 2014
Start: 14,30–16,00 hod. u lesa
(naproti ordinace MVDr. Hojgra)

Startovné: děti 20,- Kč
S sebou něco na opékání
a dobrou náladu.

130 let od narození akademického sochaře Vojty Suchardy
Památník obětem 1. světové války
Pomníky padlým občanům v 1. světové válce v obcích Dubicko a Třeština patří k významným dílům známého akademického sochaře Vojty Suchardy (* 6. 1.
1884).
Za 1. světové války se Vojta Sucharda jako vojín rakousko-uherské armády krátce po vyslání na ruskou frontu dostal
do zajetí. V zajateckém táboře, kde pracoval jako sochař
a loutkař, se s ním seznámil dubický rodák Rudolf Vrtek.
Po válce na jeho žádost zadali dubičtí občané V. Suchardovi
zhotovení pomníku padlým. Sochař během pěti měsíců zhotovil z pískovcových kamenů z lomu v Maletíně pomník na
motiv „ZA SVOBODU“. Tento motiv již užil v zajetí při sousoší „Pod českým praporem“. Pomník byl slavnostně odhalen
v neděli 28. srpna 1921. Jména padlých z obce jsou uvedena
na jižní straně.
Občané Třeštiny, které dílo mistra V. Suchardy zaujalo, jej
následně požádali o zhotovení pomníku občanům padlým
ve válce. Umělec pro své dílo použil námět „NA STRÁŽ“,
a to vzhledem k poloze obce na úzké národnostní šíji mezi
Mohelnicí a Úsovem, která byla spojkou mezi Hanou a českou severní Moravou. Tento námět je kombinací zajateckého pomníku „Osvobození“, a „Osudu“ z novopacké hrobky
Suchardů.
Více informací na cs.wikipedia.org/wiki/Vojtěch_Sucharda

JESENÍkY originální produkt® – značka našeho regionu
Máte ve svém okolí zajímavé a šikovné řemeslníky, výrobce, poskytovatele
služeb, anebo jím již jste? Jste pyšný na své jedinečné výrobky, díla nebo poskytované
služby? Zasloužili byste si být držitelem regionální značky JESENÍKY originální
produkt®, a tím se odlišit od konkurence? Díky značce můžete deklarovat kvalitu
svých výrobku a služeb. Pomůžeme Vám s propagací a zviditelněním.
Veškeré informace k regionálnímu značení naleznete na stránkách:
http://www.regionalni-znacky.cz/jeseniky/
Také neváhejte kontaktovat regionální koordinátory:
Ing. Lenka Krobotová,
Regionální koordinátor pro výrobky
telefon: 736 695 544, e-mail: krobotova@hornipomoravi.eu
Ing. Hana Olejníková,
Regionální koordinátor pro služby a zážitky
telefon: 725 940 340, e-mail: olejnikova@hornipomoravi.eu

SPolEčENSkÁ kRoNIkA
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Daniela Nevrlá
Jan Drábek

Dubicko, 7. května 223
Dubicko, Benedova 57

Z našich řad odešli:
Jindřich Salajka
Jiří Novotný
Libuše Stloukalová
Lenka Kubová

Dubicko, Na Pekle 315
Dubicko, Velká Strana 56
Dubicko, 7. května 196
Dubicko, Družstevní 276

V měsících leden–březen 2014 oslavili svá životní výročí
70 roků a více tito občané:
Vinklerová Marie
Marková Jaruška
Kupková Anna
Loský Josef
Suchá Julie
Neoral Josef
Vychodilová Aloisie
Trendlová Zdeňka
Pulkertová Libuše
Müller Vratislav
Smékalová Marie
Hofr Jiří
Bartošová Marie
Trendlová Libuše
Vysoudil Jiří
Plhák Zdeněk
Šafářová Jaroslava
Kristenová Jiřina
Žerníčková Alenka

Dubicko 33
Dubicko 127
Dubicko 92
Dubicko 196
Dubicko 177
Dubicko 107
Dubicko 62
Dubicko 100
Dubicko 165
Dubicko 146
Dubicko 208
Dubicko 293
Dubicko 206
Dubicko 190
Dubicko 319
Dubicko 199
Dubicko 198
Dubicko 89
Dubicko 44

Koruna Josef
Utěšený Josef
Zajíčková Jarmila
Urbášková Jena
Balcárková Vlasta
Kupka Miroslav
Unzeitig Eduard
Haberland František
Bartošíková Jarmila
Rotterová Jitka
Zbíral Lubomír
Šulová Věra
Hamplová Emilie
Motlíček Jaroslav
Kotrle Ladislav

Dubicko 160
Dubicko 169
Dubicko 153
Dubicko 138
Dubicko 224
Dubicko 155
Dubicko 210
Dubicko 188
Dubicko 193
Dubicko 176
Dubicko 184
Dubicko 104
Dubicko 126
Dubicko 69
Dubicko 236

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
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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