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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo obce na svých jednáních řešilo mimo jiné:
▶ Vyčlenění finanční částky ve výši 2 300 000 Kč na rok 2014 a 2015 na spolufinancování projektu (30 %) „Úprava dopravní infrastruktury – revitalizace veřejných
prostranství v Dubicku“.
▶ Smlouvu o dílo č. GHC/2013-02-27 uzavřenou s GHC regio s.r.o. Olomouc, na
zpracování dotačního projektu pro přihlášení akce „Dubicko-revitalizace veřejných prostranství“ k podpoře z Regionálního operačního programu Střední Morava.
▶ Závěrečný účet obce Dubicko za rok 2012, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Dubicko za rok 2012, který souhlasí s celoročním hospodařením obce Dubicko a to bez výhrad.
▶ Přijetí neinvestičního příspěvku od Olomouckého kraje a Smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
v roce 2013 na projekt „Oprava místní komunikace ulice Smíchov Dubicko“
ve výši 248 000,- Kč.
▶ Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 3 000 000,- Kč na financování výkupu
pozemků, předfinancování projektů Oprava místní komunikace Smíchov Dubicko,
úprava veřejného prostranství v obci Dubicko, mobiliář ve středu obce a na poskytnutí dotace TJ Sokol Dubicko na částečnou úhradu nákladů na rekonstrukci sokolovny, s termínem čerpání do 31. 8. 2013, s dobou splácení do 31. 12. 2013 a 30. 6. 2014,
s možností předčasného splacení bez sankčního postihu, se zajištěním úvěru
budoucími rozpočtovými příjmy obce Dubicko v souladu s předloženou Smlouvou o úvěru č. 0378735439.
▶ Informaci o projektu „Mobiliář ve středu obce“ – autobusové zastávky a informační
skříňky, který byl vybrán k podpoře v rámci VII. výzvy MAS Horní Pomoraví
o.p.s. z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu.
▶ Bezúplatný převod pozemků p. č. 1654/19, pozemků ve zjednodušené evidenci –
parcely Evidence nemovitostí (EN) č. 767/102, č. 856/101 a pozemku ve zjednodu-

šené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 827/102 z vlastnictví
České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Dubicko.
▶ Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Dubicko ve výši 1 200 000,- Kč
příjemci TJ Sokol Dubicko, na částečnou úhradu nákladů na realizaci akce Přestavba sokolovny na multifunkční zařízení.
▶ Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní č. 1313000238/157435, uzavřenou
mezi obcí Dubicko a SMP Net, s.r.o. Ostrava, na převod plynárenského zařízení
stavby Plynové zařízení pro 22 RD, lokalita Na Tvrzi II.
▶ Projektové záměry obce Dubicko pro období 2014-2020, pro přípravu Integrované
strategie MAS Horní Pomoraví, o.p.s.

Rada obce na svých jednáních řešila mimo jiné:
▶ Navržený způsob používání účtu obce Dubicko vedeného u České národní banky,
kdy převody příjmů z výnosů daní nebo podílu na výnosech sdílených daní budou
zasílány na dosavadní účet obce vedený u České spořitelny, a.s.
▶ Protokol o kontrole pokladny Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové
organizace, provedené dne 18. 2. 2013 Kontrolním výborem Zastupitelstva obce
Dubicko.
▶ Informaci Státního fondu životního prostředí ČR ve věci pokračování administrace
(konečného přiznání dotace) akce Revitalizace MŠ Dubicko.
▶ Smlouvu o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou v okrese Šumperk na rok 2013, uzavřenou mezi obcí Dubicko a městem
Zábřeh.
▶ Dokument „Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací
obce Dubicko za rok 2012“.
▶ Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Dubicko, který
byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na OÚ Dubicko a MěÚ Zábřeh v termínu
od 17. 4. do 17. 5. 2013.
▶ Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou s Olomouckým krajem na dotaci ve výši
20 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na akci Den mikroregionu Zábřežska
v Dubicku a 760 let od první zmínky o obci.
▶ Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 13503646,
uzavřenou mezi obcí Dubicko a ČEZ Prodej, s.r.o.
▶ Zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním okrsku obcí Leština, Hrabová,
Bohuslavice a Dubicko za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, vyhotovenou
Policií ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk,
Obvodní oddělení Zábřeh.
▶ Předložený výsledek rozborů jakosti pitné vody dodávané do obecní vodovodní distribuční sítě s výsledkem „kojenecká voda“.
▶ Informaci sekretáře FC Dubicko p. Langera o činnosti klubu a výši ročních režijních
nákladů spojených s provozem klubu a jednotlivých družstev.
▶ Nařízení obce Dubicko č. 01/2013 – Tržní řád – zákaz podomního prodeje.
▶ Smlouvu o dílo na realizaci akce „Udržovací práce na objektu márnice, pozemek
p. č. 103/2 st. v k. ú. Dubicko“, uzavřenou se zhotovitelem Martinem Ondráčkem,
Hoštejn 90, 789 01 Zábřeh.

▶ Spoluúčast obce Dubicko na spolufinancování akce „Udržovací práce na objektu
márnice“, která je nemovitou kulturní památkou registrovanou v ÚSKP pod číslem
23970/8-881, kdy vlastní podíl obce Dubicko bude činit 19 947,- Kč.
▶ Smlouvu č. 12119603 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí ze dne 16. 4. 2013 na realizaci
akce „Revitalizace MŠ Dubicko“.
▶ Informaci o poškození obecního majetku zděné autobusové zastávky, ke kterému
došlo dne 2. 5. 2013 v 22:27 hod.
▶ Zrušení Ceníku č. 06/2009 „Cena prací dopravy“, který byl přijat Radou obce Dubicko
dne 30. 11. 2009, bez náhrady. Obec nebude poskytovat dopravu jako službu.
▶ Ceník č. 01/2013 Cena za nájem obecního majetku.
▶ Ceník č. 02/2013 Cena za ostatní služby.
▶ Nařízení obce Dubicko č. 01/2013 – Tržní řád.
▶ Doplnění návrhu zadání Územního plánu obce Dubicko o zrušení požadavku
na propojení účelové komunikace kolem Lužního potoka směrem na osadu Háj
u Třeštiny.
▶ Přípis Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství mládeže a tělovýchovy,
ve věci informace o vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů, prioritní
osa 1- Počáteční vzdělávání.
▶ Vyrozumění MAS Horní Pomoraví o.p.s. o vybrání projektu obce Dubicko „Mobiliář ve středu obce – autobusové zastávky a informační skříňky“ k podpoře.
▶ Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Dubicko ve výši
20 000,- Kč příjemci FC Dubicko, na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem mládežnických družstev.
▶ Schválení uzavření školní družiny po celou dobu hlavních prázdnin, mateřské
školy od 8. 7. do 16. 8. 2013 a školní jídelny 15. 7. do 16. 8. 2013 v době hlavních
prázdnin.
V Dubicku 17. 6. 2013

Josef Sobotík,
starosta

Obec Dubicko získala v roce 2013 dotaci z programu Podpora kulturních aktivit
v Olomouckém kraji v roce 2013 na „Den mikroregionu Zábřežska v Dubicku
– 760 let od první písemné zmínky o obci“ od poskytovatele Olomouckého kraje
ve výši 20 000,- Kč.
Obec Dubicko získala v roce 2013 neinvestiční příspěvek ve výši 248 000,- Kč
od poskytovatele Olomouckého kraje v rámci programu Obnova venkova Olomouckého kraje 2013 na realizaci projektu „Oprava místní komunikace ulice Smíchov
Dubicko“.

Den Mikroregionu Zábřežsko – jubilejní 10. ročník a oslava 760 let
od první písemné zmínky o obci Dubicko konaný dne 18. května 2013
Ranní sobotní obloha nás přivítala lehkým deštíkem při zahájení tohoto kulturního a sportovního dne. Šikovným mažoretkám z Postřelmova se neprášilo od podpatků, hudebníkům Bludověnky nesvítilo do not a nám organizátorům se z přeorganizování kulturního vystoupení při dešti do sokolovny točila hlava.
Po zahájení a přivítání hostů MUDr. Michaela Fischera, 1. náměstka hejtmana,
předsedy mikroregionu RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D., starosty města Zábřeh,
Františka Hrnčíře, starosty partnerského města Lanžhot, hostů naší školy v rámci
projektu Comenius z Turecka, Portugalska, Řecka, Španělska a Polska, starostů obcí
mikroregionu a občanů se obloha vyjasnila a plánované akce mohly být zahájeny.
Prezentace obcí mikroregionu na návsi, bohatý kvalitní kulturní program na parkovišti u školy, turnaj ve volejbale na tenisových kurtech, hasičská soutěž v požárním
útoku u vodní nádrže Hosena, den otevřených dveří v mateřské a základní škole,
expozice nálezů z doby bronzové a lužické kultury ve škole, výstava trofejí Myslivecké společnosti Skalka, výstava vzácných historických velocipedů pana Josefa
Drábka a včelařské muzeum manželů Vlčkových byly širokou nabídkou pro každého návštěvníka tohoto vydařeného dne.
Jednoznačně by bylo potřebné Vám všem poděkovat jednotlivě, ale abychom
na nikoho nezapomněli, tak rada obce jako organizátor celé akce vyjadřuje veliké
poděkování všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce. Poděkování patří
jak organizátorům jednotlivých akcí, tak také těm, kteří při akcích aktivně pomáhali.
Valná hromada Mikroregionu Zábřežsko zasedající dne 13. června v Postřelmově vyjádřila potleskem poděkování naší obci za důstojnou organizaci jubilejního
ročníku Dne Mikroregionu Zábřežska.
Josef Sobotík, starosta
Vážení spoluobčané,
dnem 1. 1. 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který
podstatným způsobem mění uplatňování soukromého práva, které bude nezávislé
na uplatňování práva veřejného (uplatnění soukromého práva lze vymáhat pouze
soudní cestou). Dnem účinnosti občanského zákoníku jsou taktéž údaje zapsané ve
veřejném seznamu (např. katastr nemovitostí) považovány za přesné a spolehlivé,
pokud není prokázán opak. Je-li do veřejného seznamu zapsáno právo k věci (nemovitost apod.), neomlouvá nikoho neznalost zapsaného údaje.
Z výše uvedených důvodů Vám dáváme doporučení před koncem roku 2013 si
provést kontrolu vlastních nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí. Toto lze
učinit prostřednictvím www stránek:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx
nebo za úplatu výpisem z katastru nemovitostí na obecních úřadech a všech pracovištích Czech POINT.
Oldřich Bartoš, tajemník úřadu

!

Z technických důvodů bude uzavřena matrika od 19. 7. do 16. 8. 2013.
Radka Linhartová, matrikářka

Včelařské muzeum vítalo hosty perníkem a medovinou
V rámci dne mikroregionu Zábřežsko dne 18. 5. 2013 se otevřely
dveře včelařského muzea všem zájemcům nejen o historii včelařství,
ale i těm, kteří rádi nahlédnou do minulosti, aby vzpomněli, jak žili
a pracovali naši předkové.
Akce byla o to významnější, že 18. květen je mezinárodním dnem muzeí. Jednalo se o první větší akci, kterou „Dubická Včela o.s.“ pořádala a je moc hezké od
spoluobčanů, že absolvovali, i přes lehkou nepřízeň počasí, cestu až na nejvyšší
místo Dubicka, aby si muzeum prohlédli.
Ještě jednou děkuje „Dubická Včela o.s.“
Pro další zájemce o prohlídku muzea – po telefonické domluvě mobil: 737 869 168,
739 213 827.
Zvláště chceme poděkovat všem spoluobčanům, kteří nezištně přispěli do sbírek
muzea. Případným dalším ochotným přispěvatelům předem děkujeme.
Dubická Včela o.s.
Den mikroregionu Zábřežsko v dubické škole
V sobotu 18. května 2013 se Dubicko opět stalo hostitelem tradičního Dne mikroregionu Zábřežsko. Na tuto putovní přehlídku obcí a měst z našeho okolí se řadu
měsíců pečlivě připravovala i dubická škola, která se v tento víkendový den otevřela
pro veřejnost, a pro děti i dospělé připravila řadu doprovodných akcí. Pro její pedagogy a žáky to byl den o to náročnější, neboť se ním završovala několikadenní
návštěva více jak tří desítek učitelů a žáků z partnerských škol mezinárodního projektu Comenius. Návštěvníci Dne mikroregionu proto mohli vedle českého jazyka
zaslechnout i angličtinu, řečtinu, španělštinu, portugalštinu, polštinu a turečtinu,
tedy jazyky, se kterými se účastníci této akce obvykle nesetkávají.
Aktivity tohoto projektu, který je tentokrát zaměřen na ekologii, se staly
i součástí programu Dne mikroregionu. Na hlavním pódiu mohli diváci zhlédnout
velmi netradiční módní přehlídku, při níž byli modelové a modelky z řad našich
žáků oděni do elegantních kostýmů vyrobených z odpadových materiálů. Na tuto
problematiku byla zaměřena i zcela nová a původní pohádka školního divadelního
kroužku, na jejímž autorství se podíleli naši pedagogové českého jazyka a vyučující
mohelnické umělecké školy. Představení s názvem „Malá ekopohádka“, které se ve
školní tělocvičně hrálo dvakrát, sklidilo před vždy zcela zaplněným hledištěm velký
potlesk.
S aktivitami projektu Comenius se ale návštěvníci školy mohli potkávat i v prostorách celé školní budovy. Na prvním patře byla umístěna ucelená expozice výrobků z odpadových materiálů, které vytvořili žáci naší školy, menší „ostrůvky“
ekovýzdoby však byly umístěny v celém interiéru tříd a chodeb.
Kromě zmíněných ekoaktivit byla v jednotlivých třídách prezentována i další
činnost školy – například výstava kostýmů a fotografií z představení divadelního
kroužku, fotografie a aktivity tradičního společného čtení, výstava historických
školních fotografií či fotovýstava akcí školy. V jednotlivých třídách se návštěvníci
mohli seznámit i s moderní didaktickou technikou, která je při vyučování běžně
užívána. Pro veřejnost byly otevřeny i odborné učebny, keramická dílna, školní
knihovna a prostory školní družiny.

Ve druhém patře byla umístěna výstava žákovských výtvarných a literárních
prací, které okolní školy zaslaly do soutěže společně vyhlášené ke Dni mikroregionu naší školou a obcí Dubicko. V prostorách čtvrté třídy bylo možno si zhlédnout
exponáty z archeologických vykopávek, které byly v Dubicku v minulých letech
prováděny.
Ve vestibulu školy se konala ochutnávka sladkostí, které do soutěže „O nejlepší
mňamku“ upekli žáci naší školy spolu se svými maminkami a babičkami.
Prohlídku pak mohli zejména malí návštěvníci ukončit soutěžemi „Pohádkového lesa“, na jehož přípravě se rovněž podíleli naši pedagogové a žáci.
Tato akce zcela jistě zdařile představila širší veřejnosti naši školu a její aktivity.

Školní rok 2012–2013
právě končí, hodnotíme výsledky své práce, oceňujeme úspěšné žáky, loučíme se s deváťáky, pasujeme předškoláky v MŠ na školáky a připravujeme
nový školní rok 2013–2014. Tím vším žije naše škola
v těchto dnech.
Celý školní rok byl pestrý, zajímavý a také náročný
nejen pro žáky, ale i učitele. Všichni se zapojili do
aktivit dvou hlavních projektů, které běží na naší škole do roku 2014, a to „EU peníze školám“ a „Comenius“– mezinárodní spolupráce škol. Také jsme se pečlivě připravovali na Den mikroregionu, aby se škola mohla co nejlépe prezentovat jednak svými aktivitami, tak
také výrobky, výzdobou, různými pracemi, soutěžemi, činností zájmových kroužků
apod. Velký počet návštěvníků školy nás přesvědčil o tom, že se Den otevřených
dveří vydařil. Pro nás byly tyto květnové dny o to náročnější, že jsme ve škole hostili
zástupce učitelů a dětí z partnerských škol z Polska, Portugalska, Řecka, Španělska
a Turecka. O jejich návštěvě u nás a nás v Polsku se dočtete v jiných zprávách ze školy.
S výsledky našich žáků v různých soutěžích veřejnost pravidelně seznamujeme na
webových stránkách školy a ve vývěsní skříňce, ale přesto o nejlepších umístěních
se dočtete v jiném příspěvku.
S novým školním rokem nás čeká pouze jedna personální změna – p. uč. J. Skácelová se vrací z mateřské dovolené do školy a p. uč. J. Brablecová bude pracovat
jako vychovatelka školní družiny. Dále nás čekají změny ve výuce, protože MŠMT
vydalo Opatření, kterým se mění RVP ZV, podle kterého musíme upravit náš ŠVP
(školní vzdělávací program). Hlavní změnou je povinný druhý cizí jazyk od 8. r. pro
všechny žáky a zařazení určených témat do výuky.
S končícím školním rokem bych chtěla poděkovat pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, mateřské školy a školní jídelny za odvedenou práci,
vzájemnou podporu a spolupráci a popřát nejen jim, ale i žákům pěkné prázdniny
plné odpočinku a pohody a načerpání nových sil do příštího školního roku.
Rovněž bych chtěla poděkovat zřizovateli – obci, všem firmám či podnikatelům,
kteří nám věnovali finanční či věcné dary, a v neposlední řadě Unii rodičů, která
nás rovněž finančně podporuje.
Mgr. Věra Braná, ředitelka školy

Projekt Comenius – zahraniční návštěva
„Merhaba, kaliméra, dzień dobry, bom dia, buenos días“. Tato slova zazněla na
uvítanou 16. května dopoledne před dubickou základní školou. Přijeli k nám totiž
učitelé a žáci z pěti různých koutů Evropy. Prožili jsme s nimi několik nezapomenutelných dnů, během kterých jsme navázali přátelství, vyměnili si pedagogické
zkušenosti a navštívili pamětihodnosti i zajímavá místa v okolí. Řečtí a portugalští
studenti mohli navíc blíže poznat naše zvyklosti a kulturu bydlení, protože byli
ubytováni v rodinách našich žáků. Nejvíce času však hosté strávili s dětmi ve škole.
První den jsme je všichni přivítali písničkami a malými dárečky před školou,
děvčata v lidových krojích jim podle tradice nabídla chléb se solí a potom se delegace přesunuly do tříd. Každá třída na prvním stupni si „adoptovala“ jeden stát
a děti se oblékly do barev vlajky zvolené země. Prvňáčci si vybrali Portugalsko, druhá třída Španělsko, třeťáci Turecko, čtvrtý ročník Polsko a páťáci Řecko.
Ve třídách žáci našim návštěvníkům předváděli nejrůznější aktivity a hosté si
také pro naše děti připravili zajímavý program, který pokračoval prezentacemi
o jednotlivých zemích a o výsledcích práce na téma recyklace odpadu. Učitelé
velmi ocenili nápaditost a množství našich vystavených výrobků, vytvořených
z odpadových materiálů. Náramné zábavy jsme si užili při výuce národních tanců
a při dětských sportovních hrách. Uskutečnilo se také setkání se starostou obce a na
závěr jsme zorganizovali sázení stromů. Každá delegace, která navštívila naši školu,
symbolicky zasadila jeden akát do aleje u autobusové zastávky a jeden z představitelů každé země otiskl svou dlaň do keramické hlíny pro upomínku na vzácnou
návštěvu. Kromě toho každá delegace zasadila ještě jeden strom do okrasné zahrady u školy. Zasazené stromy jsou symbolem vědění i přátelství a budou nám tak
připomínat neobyčejné chvíle, které jsme strávili společně s našimi zahraničními
partnery.
Ivana Křížková

Úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách
V letošním školním roce se žáci naší školy jako každý rok zúčastnili mnoha vědomostních soutěží a olympiád. Někteří byli méně úspěšní, ale jsou i tací žáci, kteří
dosáhli velmi pěkných úspěchů a postoupili do okresních a krajských kol.
Nejlepších výsledků dosáhli:
Tereza Nováková
Kryštof Kolčava

Eliška Marková
Alžběta Kolčavová
Marie Hamplová
Tomáš Marek

v krajském kole recitační soutěže – získala ocenění
v krajském kole recitační soutěže
– získal ocenění s postupem do národního kola
v okresním kole pěvec. soutěže Moravského zvonečku
– 1. místo
v krajském kole Zeměpisné olympiády – 3. místo
v okresním kole matematické Pythagoriády – 3.–6. místo
v krajském kole pěvec. soutěže Moravského zvonečku
– 2. místo
v okresním kole Zeměpisné olympiády – 9. místo
v okresním kole Matematické olympiády – 10.–12. místo
v okresním kole Matematické olympiády – 5.–8. místo

Vojtěch Hampl
Hana Suchá

v okresním kole Matematické olympiády – 10.–12. místo
ve výtvarné soutěži v uměleckém přednesu ZŠ a SŠ
Olomouckého kraje v kategorii 10.–12let – 2. místo

K dalším úspěšným žákům patří žáci, kteří se účastnili Celostátní literárněvýtvarné soutěže „Voda štětcem a básní“.
Richard Krejčí
Nela Skácelová
Šimon Škrabal
Dominika Suchá
Michal Pavlas
Barbora Frýdová

Próza – II. kategorie (do 11 let) – 1. místo
Próza – II. kategorie (do 11 let) – 3. místo
Próza – II. kategorie (do 11 let) – cena RR
Próza – III. kategorie (do 15 let) – 1. místo
Próza – III. kategorie (do 15 let) – cena RR
Próza – III. kategorie (do 15 let) – cena RR

Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Renata Ryšavá
Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013
Přijímací řízení se v letošním školním roce týkalo 18 žáků 9. ročníku. Stejně
jako loni 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 čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou, čekaly
přijímací zkoušky, většinou se jednalo o testy obecných studijních předpokladů.
Z 18 žáků 9. ročníku se všichni dostali na vybrané studijní a učební obory hned
v prvním kole přijímacího řízení. Na čtyřleté studijní obory zakončené maturitou
bylo přijato jedenáct žáků, na tříleté učební obory zakončené učňovskou zkouškou
zbývajících osm.
škola
SŠ tech. a zem. Mohelnice
SŠ automobilní Zábřeh
SOŠ a SOU Šumperk
Gymnázium Zábřeh
SŠ tech. a obchod. Olomouc
OA Mohelnice
SOŠ Šumperk
SPŠ Hranice
SZŠ Šumperk
SZŠ a SPŠ Odry
SOU Litovel
OU Mohelnice

studijní obor
1
2
1
1
2
1
1
1
1
11

učební obor
3
1
1
1
1
7

celkem
4
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
18

Mgr. Marie Krausová, VP

Výlet do Polska
Dne 4. 6. 2013 se v rámci projektu Comenius vydala 6. a 7. třída z dubické základní školy do polské školy v Igolomii. Vyrazili jsme hned zrána, abychom na oběd
byli na místě. Cesta ubíhala rychle a rozhodně jsme se během ní nenudili, protože
nám pan řidič pustil film. Po příjezdu jsme si prohlédli celou polskou školu. Pak už
na nás čekal výborný oběd a poté jsme se šli ubytovat do penzionu, který byl kousek
od školy. Když jsme si prohlédli penzion, vrátili jsme se do školy, kde na nás čekaly
polské děti. Společně s nimi se hrálo a zpívalo. Poslechli jsme si mnoho polských
písniček a jednu z nich se i naučili. Na oplátku jsme je taky jednu naučili. Po zpívání jsme se šli projít místní alejí, ve které bylo mnoho druhů stromů a přišli jsme
k zámečku s muzeem, kde jsme si prohlédli řadu archeologických nálezů. Nato jsme
šli nabrat sílu na večeři, která byla formou švédských stolů s širokou a výbornou
nabídkou. Po vydatné večeři jsme se vydali do suterénu budovy na střelnici. Každý
si zkusil střelit ze vzduchovky a výsledky byly opravdu dobré. Poté jsme se unaveni
přesunuli do penzionu, řekli jsme si instrukce k zítřku a šli spát.
Druhý den jsme si sbalili batůžky se zásobami na celý den a s nimi se vydali do
školy na snídani. Hned po ní jsme vyrazili do Wieliczky. Jako první jsme navštívili
solný důl. Celá prohlídka trvala asi 3 hodiny a všem se moc líbila. Měli jsme českého průvodce, takže jsme se nemuseli soustředit na polská slovíčka a zbylo nám více
času na kochání. Po ukončení prohlídky jsme měli chvíli na nakoupení suvenýrů.
Pak jsme se vydali do dlouho očekávaného nákupního centra. Jeho součástí byl McDonald’s, kde jsme si dali oběd. Až si všichni nakoupili, vrátili jsme se do penzionu,
kde jsme se převlékli. Potom jsme šli do školy. Tam už na nás čekaly polské děti
a následovala diskotéka, kterou si každý pořádně užil. Asi v půlce diskotéky byla
večeře, po náročném dni přišla každému vhod. Po diskotéce jsme se unaveni odebrali do penzionu, kde jsme se umyli a šli spát.
Ve čtvrtek ráno jsme se vydali do školy na snídani a celé dopoledne tam zůstali.
Nejprve jsme vyráběli „origami“, které jsme v zápětí vyvěsili na místní nástěnku.
Zbytek dopoledne jsme strávili prohlížením tříd. Ve třídě, která se zaměřuje na přírodopis, jsme viděli krásné exponáty, některé nám věnovali na památku. Naobědvali jsme se dříve, abychom mohli brzy vyrazit na prohlídku Krakowa. Během ní
jsme měli opět českou průvodkyni. Prohlédli jsme si všechny krakowské památky
a na náměstí jsme dostali rozchod. V rámci prohlídky jsme navštívili obchod s polskými bonbóny. Na konci jsme dostali malý kviz a jako motivace byla za správnou
odpověď sladká odměna. Také dnes nechybělo nákupní centrum. Než pro nás přijel autobus, poseděli jsme na dalším náměstí. Dnes večer žádný program s dětmi
nebyl. Ve škole jsme byli jen na večeři. Celý večer jsme trávili v penzionu. Většinu
večera jsme hráli jednu hru, u které jsme se hodně nasmáli. Hráli bychom mnohem
déle, kdyby nás paní učitelky nezahnaly do postele.
Ráno jsme si sbalili kufry a nanosili je do autobusu. Přejeli jsme ke škole a dali si
snídani. Dnešní dopoledne bylo sportovní. Rozdělili jsme se do skupin podle věku
a postupně jsme obcházeli jednotlivá stanoviště. Soutěžilo se v hodu kriketovým
míčkem, skoku do písku a rychlostním běhu. Dá se říct, že ve všech disciplínách
byli lepší Poláci, ale u českých dětí byly také nějaké medaile. Jako doplňkový program si hoši zahráli futsal a dívky házenou. Časně jsme se naobědvali a vyrazili
domů. Po cestě jsme se stavili ještě v „McDonaldu“ na utracení zbytku zlotých.
Domů jsme v pořádku dojeli okolo devatenácté hodiny. Celý výlet se mi moc líbil.
Eliška Marková, VI. tř.

Zprávy z knihovny
Děkuji všem čtenářům za celoroční hojnou návštěvnost naší knihovny a přeji
čtenářům krásné prázdniny a vydařenou dovolenou. Dále upozorňuji, že o prázdninách bude opět knihovna otevřena každý čtvrtek od 15°° hod do 18°° hod.
Jana Hartová, knihovnice
SRO Dubicko 2O13
Tradice rybářských závodů nebyla porušena ani přes velkou nepřízeň počasí.
25. 5. se konala soutěž starších rybářů, 2. 6. bojovala mládež, která ukázala, že ji
hned tak něco nevyvede z míry. I v dešti závody dokončili všichni zúčastnění. Méně odvážní se ukázali dospělí, jelikož účast dubických
rybářů byla naprosto nedostatečná. Vítězem kategorie dospělých
se stal pan E. Neoral z Leštiny, mezi mládeží suverénně zvítězil
Radek Linhart z Dubicka. Ještě jednou děkujeme všem závodníkům i pořadatelům za nadšení a výdrž.
SRO Dubicko
I. etapa přestavby Sokolovny
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. Ve velkém sále jsme mohli
nacvičovat jen na slety a cvičení při hudbě.
V roce 2008 jsme zadali vypracovat projekt nákladem 220 000,-Kč, jehož hlavním zadáním bylo multifunkční využití sokolovny.
Rekonstrukci sokolovny jsme byli nuceni řešit z těchto důvodů: napadené krovy
dřevokazným broukem nad velkým sálem, havarijní stav krovů a střechy nad jevištěm, předimenzované rozvody topení – původní byly na páru, vyhospodařené kotle na
topení, žádná možnost dostatečného větrání, žádná tepelná izolace stropů a obvodového pláště, zdvihání podlahy ve velkém sále vlivem nedostatečné hydroizolace obvodového zdiva a podlahy, porušená omítka stropu velkého sálu, okna
a dveře v obvodovém plášti budovy nevyhovovaly a nevyhovují tepelně-izolačním
požadavkům na nákladné vytápění, neúsporné a nevhodné osvětlení velkého sálu,
nevyužívaná klubovna v důsledku nemožnosti samostatného vytápění, prostorově
nevyhovující a poruchové sociální zařízení.
Další naše kroky vedly k získání dotací. V letech 2009–2011 jsme žádali o dotaci
z Regionálního operačního programu Olomouckého kraje na multifunkční přestavbu sokolovny. Přestože jsme nechali žádost zpracovat agenturou, která se na
tyto žádosti specializovala, tak jsme ani jednou neuspěli. Náklad na projekt s přístavbou objektu až k tenisovým kurtům a využitím půdního prostoru nad malým
sálem byl s DPH téměř 27 milionů Kč.
Dále jsme žádali na MŠMT na opravu kotelny a střechy, které jsou v havarijním
stavu, ale i tam jsme neuspěli.
V roce 2012 jsme podali žádost na Olomoucký kraj o dotaci z Významných projektů Olomouckého kraje, která pro zařazení mezi vybrané projekty vyžaduje co největší spolufinancování. Spolufinancování přislíbilo Zastupitelstvo Obce Dubicko.

Dále jsme členy MAS Horní Pomoraví, kde se také žádalo. Žádost byla podána na
ČOS v Praze a samozřejmě vlastní prostředky T. J. Sokol, které si nahospodařila ze
své dobrovolné činnosti.
I. etapa zahrnovala ty činnosti, které popisuji v úvodu. Rozpočet I. etapy byl téměř
8 mil. Kč. Šumperská firma OSIGENO s.r.o. zpracovala výběrové řízení, ve kterém
zvítězila ze čtyř firem firma IRSTAV s.r.o., Nový Malín s cenou téměř 6 mil. Kč.
S rekonstrukcí sokolovny se začalo v prosinci loňského roku. Na realizaci akce
se finančně podílely tyto subjekty: Olomoucký kraj – 1,9 mil. Kč, Obec Dubicko
– 1,2 mil. Kč, ČOS Praha – 1,15 mil. Kč, MAS Horní Pomoraví o.p.s. – 590 tis. Kč,
T. J. Sokol Dubicko – 800 tis. Kč.
V současné době končí práce na výměně krovů a střešní krytiny nad jevištěm
a dokončuje se rekonstrukce kotelny. Co nás čeká dál? Bez dotací nelze pokračovat,
a proto skupina členů výboru, ve spolupráci se starostou obce Josefem Sobotíkem,
připravuje podklady k využití dotačního titulu „Zelená úsporám“.
Výbor Sokola se na své schůzi usnesl, že klubovnu v sokolovně nabídne všem
občanským sdružením za provozní náklady na dobu 5 let. Jedná se o akce nevýdělečných schůzí, přednášek apod. Organizace si mohou tuto místnost objednat od
1. září 2013 na adrese sokolníka: lada.uhrin@seznam.cz.
Výbor Sokola děkuje všem, kteří se podíleli na financování I. etapy přestavby sokolovny a dále také těm občanům, kteří pomohli finančně vyřešit některé vícepráce,
které se objevily až při odkrytí střechy a podlahy.
Dále Výbor Sokola děkuje svým členům, kteří brigádnickou činností z části snížili cenu dokončovacích a úklidových prací.
Jiří Sobotík, starosta Sokola Dubicko
Tělocvičná jednota Sokol DUBICKO-ČOS, Velká Strana 21, 789 72

Červen – měsíc myslivosti
Ne nadarmo byl vybrán červen jako měsíc myslivosti. Období přelomu jara
a léta, čas nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace je obdobím zrození nového života v přírodě.
Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov zvěře, jak si stále ještě dost lidí
myslí, ale je to především péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního prostředí zvěře. A právě v tomto období zaměřujeme svoji činnost na ochranu nových
životů, pečujeme o klid v přírodě, bojujeme proti ztrátám na mladé zvěři, zlepšujeme životní prostředí zvěře. Myslíme na dostatečné zabezpečení krmiv pro zvěř
v době strádání, kdy rozhoduje nejen kvantita, ale především kvalita a rozmanitý
sortiment krmiv. Úkol myslivce v přírodě je tedy velmi rozsáhlý a mohli bychom jej
rozebírat ještě velmi dlouho. Musíme si však uvědomit, že provoz myslivosti není
sport, kdy dělám to, co mě baví, a co ne, to vynechám. Myslivost je složitá hospodářská činnost skládající se z celé řady povinností a rovněž i práv, jejichž dodržování slouží především k zachování volně žijících živočichů (nejen zvěře), ale také
k zachování ekologické úrovně a rovnováhy naší krajiny. Ta, již tak výrazně poničená, by i v budoucnu měla zůstat hlavním faktorem přežívání člověka na této
planetě.

Tradice „Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody“ vznikla v roce 1959.
Od té doby každoročně bývá tento měsíc takto prezentován. V červnu nastává
čas rodičovské péče o nové potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší péči
a ochranu. Chovejme se právě v tuto dobu k přírodě ohleduplně, choďte přírodou
potichu a možná i vy uvidíte některá mláďata naší zvěře. Pokud se tak stane, rozhodně na mládě nesahejte (aby na něm neulpěl lidský pach), ale pouze se na něj krátce
podívejte a co nejrychleji v tichosti místo opusťte, aby k němu mohla jeho máma.
Člověk svou činností svět přetváří, podmaňuje si čím dál více přírodu, ale zároveň působí svou činností i negativně na své životní prostředí. Nastupující obnova
života v přírodě, rašení a kvetení rostlin, probíhající tok ptáků a kladení mláďat, to
všechno jsou projevy, které naplňují duši lesníků a myslivců pocitem uspokojení
nad tím, že jejich práce pro přírodu není zbytečná. Stejně příjemné pocity se setkání s živým mladým tvorem má asi také každý milovník a návštěvník lesa. Jenže právě období prvních týdnů života mláďat mohou návštěvníci lesa nechtěně ztěžovat,
a to především hlukem, který plaší zvěř a neumožňuje ji v klidu setrvat na jednom
místě, a také umožněním volného pobíhání psů. Chovejme se právě v tomto období
v lese, na polích a loukách tišeji a k přírodě ještě ohleduplněji než obvykle a věnujme také náležitou pozornost volnému pohybu psů.
Článek převzat ze zpravodaje Lesů ČR

Nadační fond mění postavení zdravotně postižených na trhu práce
V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 % populace. Zaměstnání přitom většina shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči
lidem se zdravotním postižením a nedokážou si je představit jako schopné kolegy.
Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižení u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny
statisíce na pokutách, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě
po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou nemocí.
Předsudky vůči OZP
Společnost si nejčastěji pod pojmem „postižená osoba“ představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně
postižených osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk se zdravotním omezením by je stál finance navíc už tím, že by mu musely vytvořit speciální podmínky.
A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na vozíčku a zdaleka
ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti.
Nadační fond pro podporu osob se zdravotním postižením
Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: „Potřebujeme vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy legislativy.
A hlavně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech příběhy
lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe tak

pochopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je.“ Nadační fond má
za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň „No a co?!“, která jako
první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním postižením
a s tím související ochrannou známku „Práce postižených“.
Na stránkách http://www.pracepostizenych.cz lze nalézt řadu výrobků označených touto známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů
nadačního fondu je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně
zaštiťuje. V současné době nadační fond spustil projekt „Start bez překážek“, který
se snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli svému
zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.
Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí buď platit stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že postižené osoby nezaměstnávají, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění (outsourcing služeb či výrobků
od firem s náhradním plněním, tedy s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním
postižením). Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli
může vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejen, že firma získá pracovitého
a kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu, ale zároveň je zde řada daňových
výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až 270 000 korun.
Legislativa navíc začala od loňského roku vytvářet pro firmy pozitivní motivační
nástroje např. v podobě vyšších příspěvků na vznik místa, na mzdu, na pracovní
pomůcky apod.
O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se více
dozvíte na www.nfozp.cz

SDH DUBICKO
Pořádá 5. ročník

MEMORIÁLU BŘETISLAVA SLÁDKA
který se uskuteční 27. 7. 2013 v 14:00 hod. na HOSENĚ

PROGRAM:
Hasičská soutěž o putovní poháry
muži, ženy, veteráni
Po skončení závodů posezení při táboráku
Vstupné dobrovolné
Bohaté občerstvení zajištěno.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Vážení fotbaloví přátelé,
jak se již stalo tradicí, i nyní bych si vás dovolil informovat o novinkách a událostech, které se v našem fotbalovém klubu udály.
Fotbalová sezóna 2012/2013 je již na svém konci a přinesla nám mnoho pozitivního.V našem hlavním týmu mužů, kde po kvalitní a náročné přípravě, která byla
prodloužena měsíčním odkladem začátku soutěže z důvodu dlouhé zimy, panovala trochu nervozita a jen velice opatrně jsme hovořili o našich ambicích. Příprava
a nasazení hráčů ovšem postupně ukázaly pravou tvář týmu, který na jaře ve většině
svých zápasů dominoval a pouze jedenkrát ztratil body při remíze v Hanušovicích.
Tyto výsledky v návaznosti na umístění v čele tabulky po podzimu určily to, že
již čtyři kola před koncem jarní sezóny byl znám vítěz okresního přeboru a dnes již
také postupující do krajské soutěže I.B třídy. Tohoto výsledku jsme dosáhli s nejlepším útokem a stejně tak obranou při celkových 80 vstřelených a 29 obdržených
brankách a 65 získaných bodech. Další primát se nám podařil v tabulce střelců,
kterou s přehledem vyhrál náš útočník Miroslav Grohar se svými 30 brankami.
S 17 brankami skončil na celkovém druhém místě Petr Kupka. Oběma střelcům
a celému týmu patří veliká gratulace.
Střední věkovou kategorii reprezentující naši obec je tým dorostu, který se po
podzimním oťukávání, kdy se teprve sehrával a nabíral fyzickou kondici, nadechl
k velikému jarnímu tažení a dokázal, že i on má své nezanedbatelné místo v našem
klubu. Tvrdá a poctivá příprava se promítla ve výsledcích a hned v prvním kole
si naši dorostenci vyšlápli na dosud vedoucí tým Hanušovic, který na jejich hřišti
porazili 2:0. V podobném duchu pokračovalo i celé jaro a i přes ojedinělé ztráty se
naši chlapci dokázali poctivou prací a přístupem probojovat na konečné 5. místo
okresního přeboru dorostu.
Za poctivou práci v trénincích a herní posun, který je více než patrný, jim patří
uznání a obdiv. V této věkové kategorii je dnes velice složité mládež motivovat
a udržet v takovémto nasazení. Tady se to podařilo a již tento rok plánujeme zapojit
vycházející dorostence do našeho hlavního týmu mužů.
Pojďme se nyní podívat na nejmladší členy reprezentující naši obec ve věkových
kategoriích okresního přeboru mladší a starší přípravky FC Dubicko.
Závěrečné umístění mladší přípravky FC Dubicko dopadlo takto – naše nejmladší děti (šest až osm let) skončily celkově na pěkném desátém místě ze čtrnácti.
A to není vůbec špatný výsledek vzhledem k tomu, že se v této kategorii nacházejí
všechna velká města našeho okresu s naprosto jiným výběrem hráčů. Proto jsme se
více či méně soustředili hlavně na vesnice s podobným hracím potenciálem. S těmi
jsme pak sehráli rovný boj – a to si myslím, nebylo špatné. Jen tak dál! Momentálně
se tento tým stabilizoval na těchto hráčích: Hampl Václav, Krejčí Michal, Krejčí Jakub, Langer Milan, Linhart Maxmilián, Dvořák Tomáš, Kratochvíl Adam, Skálová
Veronika, Skála Michal a Škrabal Šimon.
Druhý tým žákovské kategorie FC Dubicko starší přípravka (osm až deset let)
taktéž nepropadl při zhodnocení jejich přístupu k herní činnosti, i když to tak v závěrečné tabulce nevypadá. Skončili na devátém místě z deseti. K tomuto musím
také důrazně připomenout, že tento tým se poprvé sešel na podzim, kdy se hráči
vzájemně i herně seznamovali. Jarní část byla o poznání lepší a hlavně tam byly

i zápasy, ve kterých jsme potrápili i výrazně silnější soupeře (taktéž hrají se silnými
soupeři z velkých měst). Za tuto kategorii nastupovali hráči: Hampl Vojtěch, Kunrt
Aleš, Krejčí Richard, Lamr Jakub, Prokop Filip, Skácel Marek, Smrčka Petr, Václavík Jakub, Žižka Tadeáš a nastupoval i Langer Milan.
U těchto věkových kategorií nejde v první řadě o výsledky, ale spíše o to probudit zájem o kopanou jako takovou a pomalu rozvíjet fotbalové dovednosti. Doufám,
že hráčům tento zápal dlouho vydrží a my dospělí jsme tu od toho, abychom jim
v tom pomohli a podpořili je. A toto se daří, což je vidět i na počtu dětí na hřišti.
Letošní rok končí hostování ve Zvoli tito hráči: Skála Vladimír, Pavlas Zdeněk
a Mauler Petr, kteří již od podzimu budou reprezentovat naši obec v nové věkové
kategorii mladších žáků. Na další sezónu mladší přípravky se připravují v kategorii
benjamínků tito hráči: Kutlák Martin, Ráliš Lukáš, Pavlík Ladislav, Kutal Miroslav
a mnozí další, kteří postupně přicházejí. I z tohoto je vidět, že nám na mládeži
opravdu záleží, a že v práci s ní vidíme budoucnost nejen dubického fotbalu. Takže
jste zváni všichni, co Vám není lhostejná budoucnost Vašich dětí.
Doufám, že do nové sezóny 2013/2014 vstoupíme se stejným elánem a v ještě
větším počtu než v sezóně uplynulé. V závěru bych rád poděkoval všem, kteří se
okolo FC pohybují a pomáhají mu v jeho činnosti. Zapomenout nemohu také na
diváky, které bych rád upřímně pozval k nám na hřiště užít si pěknou sportovní
atmosféru, a příjemně strávit víkendové odpoledne.
Od 1. 8. 2013 nabízíme k pronájmu Hospůdku na Hřišti. Pro bližší informace
volejte telefon: 736 628 076.
Za FC Dubicko
– vedoucí mládeže, Miroslav Škrabal a sekretář klubu Milan Langer

Nabídka řadových domů
V naší obci nabízíme k prodeji řadové domy pod hřištěm v lokalitě Na Tvrzi.
Řadové domy jsou situovány na jihozápadním svahu. Celý projekt čítá 12 řadových domů. Koncept takto realizovaných domů nabízí kombinaci rychlého
a současně levného bydlení s výrazně sníženými náklady na vytápění. V současnosti jsou již dva rezervované. Velikost pozemků je variabilní od 280 m2 do 600 m2.
Domy jsou koncipovány tak, že je možno volit ze tří variant konstrukčního provedení. V nabídce je dřevostavba, nízkoenergetický dům z vápenopískových bloků a klasická stavba z pálených bloků. Dispozičně jsou řešeny jako 4+1, vše je
možné upravit dle přání klienta. Využijte skvělé příležitosti a rezervujte si svoje
nové bydlení. Navštivte nás pro více informací na pobočce v Zábřehu nebo na
www.blanke.cz. Kontaktní osoba p. Milan Langer tel.: 736 628 076

Ateliér Vrbík

Ateliér Vrbík

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
David Špendlík
Julie Šmídová
Daniel Hoplíček

Dubicko, Zábřežská 291
Dubicko, Na Výsluní 235
Dubicko, Rybník 133

Manželství uzavřeli:
Tomáš Kusák a Lenka Moravcová
Mikuláš Kolčava a Marie Augustýnková
Václav Vančura a Pavla Bartošová
Zbyněk Orel a Pavla Koppová
Z našich řad odešli:
Jiří Balcárek

Dubicko, 7. května 224

V měsících duben–červen 2013 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
Unzeitigová Libuše
Horák Antonín

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

Neoralová Radomila
Lanková Marie
Pulkrtová Růžena
Kristen Josef
Haberlandová Božena
Utěšená Věra
Smutná Irena
Hofrová Oldřiška
Petrášová Věra
Plháková Eliška
Marko Pavel

Dubicko 107
Dubicko 13
Dubicko 121
Dubicko 191
Dubicko 188
Dubicko 169
Dubicko 103
Dubicko 293
Dubicko 157
Dubicko 237
Dubicko 127

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.
Dubický zpravodaj ročník 2013/II
evidenční číslo: MK ČR E 10319
Vydává © Obec Dubicko, IČO: 00302538

Grafické zpracování a sazba: INFOA, Dubicko
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Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Dubické muzeum
´ archeologUº
a práce dubickYch
´ amatérskYch
V měsíci březnu jsem ve „Zpravodaji“ seznámil občany Dubicka s prací skupiny
dubických občanů, archeologických nadšenců, jejichž zásluhou byla uskutečněna
řada nálezů z doby bronzové v okolí naší obce, jak jsme se mohli přesvědčit na
výstavě „Pravěk Dubicka“, která byla uspořádána 18. května u příležitosti 760. výročí od první písemné zmínky o obci a 10. ročníku Dne Mikroregionu Zábřežska.
Účastníci výstavy si jistě povšimli, že výstava byla koncipována do dvou období,
starší a mladší doby kamenné (neolit) a doby bronzové se zaměřením na pohřebiště
lidu kultury lužických popelnicových polí.
Posledně jsem čtenářům přiblížil „archeologickou výpravu“, která Na Újezdě
odkryla několik hrobů z doby bronzové. Dnes chci ukázat na jejich podíl při objevu předmětů a artefaktů z období mnohem staršího, tj. neolitu a jejich zásluhu na
zmapování sídlišť člověka lovce a sběrače „Na Polánce“.
Jednou z jara, asi v r. 1920, nalezl pan Kotrle na svém poli zvláštní úzký, dlouhý
kamínek, který nebyl ani křemenem nebo sklem. Byl pěkně štípaný, asi 11 cm dlouhý. Napadlo jej, že by to mohl být některý z dávných kamenných nástrojů. Ukazoval
jej místním učitelům, ale žádný z nich nevěděl, o jaký předmět by se mohlo jednat
a tak se svým nálezem příliš nechlubil, aby se vyhnul výsměchu.
V roce 1922 však při návštěvě olomouckého muzea uviděl v tamních sbírkách
podobné kamínky a tak je počal sbírat. Když jeho sbírku uviděl kustod olomouckého muzea pan Kovář, okamžitě ji roztřídil na křesací kamínky a na pradávné
kamenné nástroje. Stejnou zkušenost učinil i pan Jan Hošek, který viděl v olomouckém muzeu sbírku pazourků věnovanou jeho profesorem na gymnáziu Vyvlečkou
a uvědomil si, že na poli jeho otce „Na Polánce“ bývalo podobných kaménků velké
množství. On a jeho bratři je často nacházeli při vybírání kamenů na poli a odnášeli
je v koších na mez. Prohlédl některé z těchto hromad a zaslal do Olomouce několik
kusů svých nálezů, na jejichž základě pan Kovář napsal do časopisu olomouckého
muzea krátkou zprávu o nálezech a zajímavém kraji kolem Dubicka.
Protože největší naleziště těchto předmětů se nacházelo na poli patřícímu panu
Hoškovi, začal se o nálezy zajímat i pan Rudolf Hošek, který horlivě pátral na svém
poli a i na vedlejším pozemku Klosových a těšil se, že co nejdříve přijede p. Kovář,
aby předměty roztřídil. Časně na jaře se vypravil Kotrle s Bendou na výpravu do
„Hlaváčova“. Zde se Bendovi podařilo najít pazourkový valoun větší než pěst a též
kus silné nádoby z tuhy. V Hlaváčových štěrkoviskách pak sbírali kdejaký kamének,
který jim připomínal nějaký pracovní nástroj. Jaro již bylo pryč a žně málem končily a pan Kovář se v Dubicku stále neobjevoval. Navíc „Za kostelem“ objevili dlouhé
přeražené pískovcové kladívko a tak byl p. Vysoudil st. pověřen, aby do Olomouce
zajel, odevzdal všechny nálezy a zeptal se, kdy někdo z muzea do Dubicka přijede.
Po návratu sdělil, že p. Kovář je vážně nemocen a v kladívku, které odevzdal, byl
zjištěn nástroj z mladší doby kamenné (asi 5 000 let před n. letopočtem).
příloha – strana 1

Z olomouckého muzea přijeli až v r. 1925 na svátek Petra a Pavla, Dr. Remeš,
předseda muzejního spolku a jeho jednatel, profesor Doucha. Tito prošli lokality
Za Kostelem a Na Újezdě a navštívili též kostel, kde se zajímali o starou klenbu
a okno v sakristii. Z Dubicka si odvezli jeden tzv. loštický pohár, který našel pan
Fr. Trendl někde u Moravičan a množství pazourků, o nichž se však s určitostí nevyjádřili. Po jejich návštěvě však uplynul celý rok, a protože z Olomouce se nikdo
neukázal, rozhodli se místní nadšenci pustit znovu do práce.
Nové objevy a snaha Úsova a Litovle o jejich získání
Po žních, 15. srpna 1925, počali pánové Vysoudil ml., Neoral Josef, Šafář Fr.
a Kotrle opětovně kopat na Vysoudilově poli Na Újezdě v místech, kde v r. 1923
vykopali první popelnice. Zanedlouho narazili v hloubce 40 cm na první hrob, odpoledne pak na druhý. Do večera se jim podařilo odkrýt 4 hroby s 15 popelnicemi.
Uvažovali nad svým nálezem a rozhodli se, že popelnice nebudou vytahovat, dají
zprávu do Olomouce a počkají, až z muzea přijedou. Mezitím požádali o fotografickou dokumentaci p. Plháka z Háje, který přijel, ale fotografie se snad pro večerní
soumrak nezdařila. Dále se dohodli, že místo nálezu budou hlídat a chránit je tak
před případnými zvědavci a nenechavci až do příjezdu olomouckých.
Rozdělili si hlídky v nočních hodinách a hlídku přes den v pondělí převzal
p. Fr. Šafář řečený Vlk, kterého si starší generace pamatuje jako sokolníka. Hlídky
se však protáhly až do úterního dopoledne, kdy přijely slečny Kovářovy, omluvily
pro nemoc svého otce a daly se do práce. Každou skupinu popelnic označily číslem
a jednotlivé popelnice rozebíraly jednu po druhé a kladly střípky do papírů označených číslem hrobu. V některých popelnicích se nacházelo množství bronzových
ozdob. Bronzové předměty opatrně balily a vzaly je hned s sebou do Olomouce. Popelnice zabalené v bedně odvezl do Olomouce p. Vysoudil povozem. V jedné z popelnic se vynořila z hlíny hnědožlutá podlouhlá kulička, která měla podobu šípku. Přes
upozornění Dubických, že se může jednat o jantar, jedna ze sester Kovářových kuličku zmáčkla a kulička se rozprskla. Byl to totiž skutečně jantar. V samotné jámě
bylo nalezeno 6 dalších jantarových perliček. Při této práci asistovalo mnoho diváků. Přítomen byl řídící učitel v.v. Válek, p. vikář Šedý z Hrabové, p. řídící Janíček,
p. uč. Rejman, učitel Velcl z Bohuslavic, p. řídící uč. Buriánek z Moravičan a řada
dalších.
Druhou neděli, 22. 8. 1925, vykopávky pokračovaly. Zúčastnil se jich i ředitel
úsovské měšťanky pan Makas, který při výkopech také pomáhal, ale všechny věci,
na které narazil, si nechal pro sebe. I další neděli se kopalo a opětovně se tu objevili zvědavci až z Veleboře, Klopin, Loštic, Leštiny a Svébohova. U výkopových
prací byl celé odpoledne pan řídící učitel Josef Klimeš z Leštiny, známý vlastivědný
pracovník a pozdější kronikář naší obce. Výkopů se opět zúčastnil ředitel Makas
z Úsova, který si s sebou vzal i dělníka na kopáčské práce a samozřejmě i velký
ruksak na předpokládané objevy. Podařilo se však odkrýt pouze jeden hrob, který
vyfotografoval p. učitel Burkman z Ústí nad Orlicí, který byl u Vysoudilů na prázdninách. Díky jemu existuje jediná zdařilá fotografie dokumentující práci dubických
archeologů.
I když pan Makas se svým najatým dělníkem usilovně pracovali, nic nenašli. Pan
Vysoudil mu za jeho práci daroval jednu menší nalezenou popelnici a další,
příloha – strana 2

kterou měl doma již částečně slepenou. Pan Makas neustále Dubickým nabízel, že
by zařídil, aby kopací práce financoval okrsek Národní jednoty v Úsově s tím, že by
nalezené věci patřily do Úsova. S tím však Dubičtí nesouhlasili. Aby toho nebylo
dost, v tu dobu přijel i zástupce litovelské muzejní společnosti, který navrhoval totéž. Oba však byli rezolutně p. Vysoudilem st. odmítnuti s tím, že on jako vlastník
pole dává tyto předměty olomouckému muzeu.
Vzácný misál
Po nálezech, které byly učiněny v tyto tři srpnové neděle, dojeli 13. září do Dubicka z Olomouce opětovně pan profesor Doucha s Dr. Vybíralem. Prohlédli si
rozryté pole Vysoudilovo plné hromad hlíny po výkopech a dále se byli podívat
„Za Kostelem“. Opětovně si prohlédli kostel se sakristií a od pana děkana Zajíce
dostali slíbený misál, který jim přislíbil při jejich první návštěvě kostela. Pisatel
zápisů v Pamětní knize muzea uvádí, že byl tištěn v roce 1526. Není uveden jazyk,
v kterém byl misál tištěn, ani další podrobnosti.
O tomtéž misálu se zmiňuje v Dějinách Dubicka i pan Václav Medek, který lituje
toho, že se tento misál nezachoval ve farním archivu a dokonce datuje jeho tisk do
roku 1505. Uvádí v souladu s pisatelem Pamětní knihy, že misál byl 13. září 1925
věnován Vlasteneckému spolku v Olomouci a dnes o něm není žádných zpráv.
Co je to misál?
Misálem označujeme liturgickou knihu používanou v katolické církvi obsahující motlitby a obřady s bohoslužebnými texty. V římskokatolické církvi té doby se
jednalo o liturgii latinskou a z toho, že misál byl darován Vlasteneckému spolku,
můžeme usuzovat, že uvedený misál obsahoval liturgii jinou, a to pravděpodobně
utrakvistickou (kališnickou). Utrakvisté neboli kališníci se ve své náboženské praxi
opírali o tzv. basilejská kompaktáta, tj. svobodné šíření Slova Božího v mateřském
jazyce a přijímání podobojí, což umožnilo šíření jejich víry v 15. a 16. století. Při
šíření své víry se však stále považovali za autonomní součást obecné katolické církve. V tomto se rozcházeli s Jednotou bratrskou a pozdějšími myšlenkami Luthera a Kalvína. Můžeme tedy s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládat,
že misál zůstal na faře po duchovním působení buď dvou nejmenovaných farářů, kteří jsou ve farní kronice připomínáni s letopočty 1500 a 1537 roku, kdy na
faře působili, anebo s činností kněze Lukáše, který byl v Dubicku v letech 1550–60
a o němž víme, že byl kališníkem. Z této doby, 50–60 let po vynálezu knihtisku,
zůstalo zachováno velmi málo tištěných památek anebo jejich zlomků. Dnes by měl
tento misál nesmírnou hodnotu kulturní a historickou. Prozatím však je pro nás
neznámý.
Zřízení dubického muzea
Podzim roku probíhal velmi neutěšeně, protože dubičtí archeologové se obávali
toho, že konají marnou práci a že jejich výsledky shrábne někdo jiný, jako např.
Úsov, a jim bude zakázáno kopat a hledat. Mezitím své objevy, jako např. popelnice,
se pokoušeli slepit z jednotlivých střípků v celek. Velké zručnosti v tomto nabyl
Hošek, který měl doma množství slepených popelnic. Když si jeho práci prohlížel
pan řídící učitel Janíček, projevil přání, že by byl rád, kdyby mohl mít ve školních
sbírkách celý popelnicový hrob a že pro tyto účely je ochoten v nové škole uvolnit
příloha – strana 3

jeden kabinet. Hošek proti tomu nic nenamítal, a tak několik slepených popelnic
a sadu pazourků do kabinetu donesl. Ostatní archeologové zatím přes zimu přivykali myšlence, že by se tak mohlo zřídit malé vesnické muzeum složené z těch
nálezů, které se v okolí Dubicka najdou. Z toho důvodu sháněli po vesnici různé
starožitnosti jako obrázky na skle, staré truhly, talířky, nebeklíče a kolovraty. Pan
Hošek se s odvahou pustil i na faru a zjišťoval, zda tam není starých obrazů. Kostelník Šafář jej informoval, že v márnici stojí starý velký obraz, který kdysi visíval
v předsíni kostela pod kůrem. Vyprosil jej na faře a odnesl jej do dílny k p. Štíplovi,
který jej olejem vyčistil, a jak praví pisatel Pamětní knihy, dodnes je v muzeu velkou
atrakcí.
A tak, jak v prázdném kabinetu přibývalo věcí, vzrůstal strach paní řídící, aby
s těmito předměty se do školy nedostal nějaký škodlivý hmyz. Pan řídící Janíček
jim však poradil, aby požádali o zapůjčení kabinetu místní školní radu, která jejich
žádosti vyhověla. Z darovaných desek sbili jednoduchou polici, doprostřed místnosti postavili starý stůl, obrázky rozvěsili po stěnách a do koutů postavili kolovraty
a muzeum bylo hotovo.
Starosti jim však působilo, kde sehnat peníze na zakoupení zasklených skříní
a stolů. Pomoc jim přišla od místní záložny a potravinového spolku, kdy každá
z těchto institucí věnovala částku 50,- Kč. Za tyto peníze objednali u stolařského
mistra Štipla stůl shora prosklený, do kterého chtěli uložit staré mince a papírové
peníze, které muzeu věnoval Jar. Benda. Díky tomuto se podařilo na Velikonoční
neděli 1926 muzeum otevřít pro veřejnost a muzeum mělo svůj první zisk – 45,- Kč.
Sbírkám muzea přestal malý kabinet stačit, a tak už na svatodušní svátky bylo muzeum přestěhováno do třídy, protože malý kabinet již nevyhovoval. Byl zhotoven
další prosklený stůl, který byl pořízen za čistý výtěžek z velikonoční zábavy dubických branců, který muzeu věnovali.
Opětovný zájem vědců o nálezy
Ve stejný den, kdy se muzeum otevíralo, přijel do Dubicka pan Jan Skutil, který
se představil jako kandidát profesury a žádal dubické archeology, aby jej provedli
po nalezištích starší doby kamenné, protože zhlédl v olomouckém muzeu velmi
zajímavé předměty pocházející z Polánky. Prohlédl si celé naleziště, zakreslil jeho
polohu a odjel do Prahy, kde pracoval v Zemském muzeu. Jeho návštěva a článek,
který zveřejnil v Moravském severu, povzbudila dubické nadšence k další práci.
14. října 1926 přijel do Dubicka z Brna Dr. Absolon z brněnského Zemského muzea, který archeology pochválil a slíbil jim podporu. Profesor Karel Absolon byl
uznávanou autoritou evropské archeologie, vedl výzkumy sídlišť pravěkého člověka
v Dolních Věstonicích (Věstonická Venuše), v Předmostí u Přerova a zasloužil se
o průzkumy jeskyní Moravského Krasu. Není tedy divu, že dubické archeology pochvala vědce takového formátu obzvlášť potěšila.
Záchranný archeologický výzkum
Počátkem našeho tisíciletí počala lákat lokalita (dříve zvaná Za Kostelem a nyní
Na Tvrzi), stavebníky rodinných domků k zájmu o výstavbu v této části katastru
obce. Vedení obce tuto lokalitu zahrnulo do územního plánu obce jako nový stavební obvod, přičemž si bylo vědomo, že stavební práce mohou být zdrženy záchranným archeologickým výzkumem.
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Záchranný archeologický výzkum probíhal v 1. části stavebního obvodu Na Tvrzi v době od října 2010 do června 2011. Výzkum vedl Mgr. Jakub Halama z Vlastivědného muzea v Šumperku, který výsledky výzkumu zpracoval ve zprávě z června
2012. Zpráva i s nálezy je uložena ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Z této zprávy uvádím následující:
Všechny prozkoumané archeologické situace a objekty byly sídlištního charakteru, nebyl zaznamenán žádný hrobový nález.
Mladý paleolit – bylo získáno několik kamenných artefaktů, ale nebyla zachycena žádná paleolitická vrstva či objekt, neolit – již v tomto období byla ve zkoumaném prostoru osada, což lze dokumentovat nálezy zlomků keramiky kultury lineární keramiky ze staršího úseku neolitu (cca 6000 let př. n. letopočtem).
Mladší doba bronzová – starší doba železná – kultuře lužických popelnicových
polí náležela naprostá většina prozkoumaných sídlištních situací. Na několika místech se koncentrovaly tzv. kůlové jamky, které jsou pozůstatkem dřevěných konstrukcí pravěkých domů. Kůlové konstrukce byly propleteny proutím a omazány
hlínou. V prostoru byly zaznamenány zásobní jámy, které byly vyhloubeny do země
1m-1,4 m, které se u dna rozšiřovaly a vytvářely tak prostor pro skladování obilných zásob. Díky četnosti bronzových slitků lze soudit, že v osadě se pracovalo
s bronzem. V několika zahloubených objektech byly nalezeny zbytky kostí skotu,
ovce, kozy, prasete a koně, tedy chovaných domácích zvířat. Rozborem uhlíků a mikrozbytků rostlin víme, že v pravěké osadě se pěstoval ječmen obecný, proso seté,
pšenice jednozrnka a dvouzrnka, čočka, hrách a oříšky lísky. V sídlišti využívali
pro stavbu dub, olši, buk, vzácněji pak břízu, vrbu a topol. Je neobvyklé, že se nikde
nevyskytl ani jeden uhlík jehličnaté dřeviny, která pravděpodobně neměla v okolí
vhodná stanoviště.
Vrcholný středověk – při výzkumu se nalezlo několik fragmentů středověké keramiky a železné artefakty.
Výstava u příležitosti 760. výročí první písemné zmínky o obci a 10. ročníku
Dne Mikroregionu Zábřežska
Dne 18. května byla uspořádána výstava Pravěk Dubicka, která vzbudila značný ohlas jak mezi dubickými občany, tak občany okolních obcí. Během necelého
dne shlédlo výstavu na 350 návštěvníků, kteří projevovali živý zájem o vystavené
artefakty. Mezi dubickými se těšila nevšední pozornosti i vystavená Pamětní kniha
dubického muzea, v níž hledali jména svých předků zapsaných v návštěvní knize
muzea.
Obzvláště pozitivní na výstavě bylo, že 20. května shlédlo výstavu na 90 žáků
vyšších tříd Základní školy Dubicko. Mne jako kustoda této výstavky potěšil jejich
zájem a pozornost výkladu. Je to vzdání pocty i těm dubickým nadšencům, kteří
s vykopávkami začínali a šířili tak povědomí o naší obci.
Koruna Josef,
kronikář obce Dubicko
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