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Vážení spoluobčané,
v blížícím se období dovolených a prázdnin Vám přeji krásné počasí, bezpečné
cestování, klidné a pohodové prožití zaslouženého odpočinku.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE:
 Stále hledáme nového kronikáře obce Dubicko.
 Informace o neobdržení dotace na opravu kostela Církve československé husitské Dubicko.
 Informace o zamítnutí žádosti o dotaci z MFČR ve výši 8.161 tis. Kč na opravu střechy
a osvětlení v budově Základní školy Dubicko.
 Příprava na realizaci výměny ventilů za termostatické hlavice v objektu Základní školy
Dubicko.
 Realizace akce „Oprava střechy domu č.p. 159 v Dubicku“, firmou FRANKIE spol. s.r.o.,
Zábřeh, v ceně 369.066 Kč bez DPH.
 Realizace opravy místní komunikace ulice Zábřežská od školy po nemovitost č.p. 292.
 Zahájení prací na první změně územního plánu.
 Výdej kompostérů.
 Pošta již funguje v režimu pošta Partner.
 Kolaudace cyklostezky Dubicko-Bohuslavice.
 Příprava cyklostezky Dubicko-Hrabová, v současné době projektant řeší vjezd do obce.
 Zahájení stavby „Nový vodojem Dubicko 400 m3“
 Výběr nejnižší cenové nabídky na odstranění stavby rodinného domu č.p. 96 na pozemku
p.č. 133 v k.ú. Dubicko, kterou podala firma Jiří Lang, Bohuslavice, ve výši 310.000 Kč
bez DPH.

 Jednání s generálním ředitelem Povodí Moravy s.p., Brno, ve věci opravy Dubického
potoka.
 Příprava výkupu pozemků pro vybudování nového stavebního obvodu Nad Františkem.
 Přijetí dotace od Olomouckého kraje za účelem zajištění akceschopnosti JSDH Dubicko
na částečnou úhradu vybavení jednotky ve výši 17.000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.
 Projednání oznámení Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, Odboru služby
pro zbraně a bezpečnostní materiál, o povolení k provozování střelnice pobočného spolku AVZO Dubicko za podmínek obsažených v provozním řádu střelnice.
 Majetkoprávní řešení uličky v ulici Benedova (pod hřbitovem), příprava zaměření na
rozdělení předmětných pozemků a zaměření skutečného stavu.
 Projednání Smlouvy o dílo č. S2018108-2K-Dubicko, uzavřené se zhotovitelem 2K Consulting s.r.o. Olomouc, na audit ochrany osobních údajů a stavu IT systému „Nařízení
GDPR“ v ceně 60.500 Kč včetně DPH.
 Výběr nejvýhodnější nabídky na „Opravu místní komunikace ulice Benedova
a ulice U Hájovny v Dubicku“, kterou podala firma SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Olomouc, ve výši 2.386.298 Kč.
 Závěr zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí ČR o posouzení vlivů na životní prostředí „EIA“ na záměr „Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu Vitošov“, se
závěrem „záměr může mít významný vliv na životní prostředí a tedy podléhá posouzení
vlivů záměru na životní prostředí podle zákona“.
 Účast obce Dubicko na Dni mikroregionu Zábřežsko, který se uskutečnil dne 1. 5. 2018
v Zábřehu.
 Příprava oslavy vzniku České republiky, která proběhne na hody ve dnech 15.-16. 9. 2018.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce
Olomoucký kraj naší obci v roce 2018 poskytl dotaci
ve výši 17.000 Kč za účelem zajištění akceschopnosti
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dubicko
na částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky.

PŮJČOVÁNÍ KNIH V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH:

První prázdninové půjčování knih proběhne mimořádně
v úterý 3. 7. 2018 od 15.00 do 18.00 hod, jelikož v tomto
týdnu připadá čtvrtek na státní svátek.
Od dalšího týdne již bude knihovna otevřena vždy
ve čtvrtek od 15.00 do 18.00 hod. V jinou dobu si lze knihy
vypůjčit po osobní nebo telefonické domluvě.
Na setkávání o prázdninách se těší
Jana Hartová
knihovnice

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY
POŠTY V DUBICKU OD 1. 7. 2018 :
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-13.00

13.00-17.00
13.00-15.00
13.00-17.00
13.00-15.00

Vzhledem k tomu, že pošta v naší obci již funguje v režimu pošta Partner, bude možno
od 1. 7. 2018 možno na poště platit také obecní poplatky a nájmy, které se dříve hradili na
pokladně OÚ Dubicko.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

jak jste se již mohli dočíst výše v informacích o činnostech RO a ZO, připravujeme na letošní hody oslavu vzniku naší republiky a při této příležitosti chceme uspořádat výstavu, která
mapuje život v obci za tuto dobu. Dovoluji si vás požádat, pokud máte nějaké historické předměty, fotografie případně materiály, abyste nám je zapůjčili na připravovanou výstavu. Část
fotografií z akcí, které v naší obci probíhaly v minulém století, nám již někteří občané poskytli, abychom si je naskenovali. Pokud je možno zapůjčit historické fotky a materiály, prosím
o jejich dodání na matriku OÚ Dubicko do 20. 7. 2018, abychom je zvládli do hodů zpracovat.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Opětovně děkuji všem, kteří se staráte o obecní plochy přilehlé k vašim domům (sečení
trávy, čištění chodníku). Velice si této pomoci vážím.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

JERLÍN JAPONSKÝ Sophora japonica, roste na tenisových kurtech v naší obci. Stáří tohoto stromu je odhadováno
na 100 roků. Původně tento strom pochází z oblasti Dálného východu (Čína, Korea). V Evropě je znám a pěstován
od 18. století, v Česku od roku 1835. Jeden z nejstarších
exemplářů nejen v Česku, ale ve střední Evropě vůbec, roste
od roku 1910 v zámeckém parku poblíž zámku ve Valticích.
Z důvodu vzácnosti stromu zajistil výbor TJ Sokol Dubicko provedení ozdravného řezu v jarních měsících letošního roku, který byl nezbytný po podzimních vichřicích
a přívalových deštích. Jak je vidět, náš jerlín se velice dobře
zotavuje.
Děkuji všem, kteří se na záchraně tohoto stromu podíleli.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Návštěvní řád biocentra Hosena
s malou vodní nádrží
Vážení návštěvníci,
vstupujete do biocentra Hosena s malou vodní nádrží, jehož vlastníkem je Obec Dubicko.
Technické parametry:		
profil dna
celková plocha biocentra
4,9140 ha
plocha malé vodní nádrže
1,9130 ha
1,4600 ha
vodní plocha
kubatura zadržené vody
47,000 m3
průměrná hloubka
3,5 m
maximální hloubka
7,5 m
Účel biocentra s malou vodní nádrží:
Jedná se o stavbu, která má za cíl utvářet krajinotvornou a psychohygienickou funkci
s obnovou přírodě blízkých procesů v biotopech vodní plochy, rozšířit počet lokálních
biocenter, zvýšit celkovou estetickou a ekologickou hodnotu krajiny. Malá vodní nádrž má
sloužit k několika funkcím. Především k funkci vodohospodářské a ekologické, v omezené
míře rybolovné a rekreační.
Milý návštěvníci:
Byli bychom velice rádi, abyste se zde cítili dobře, odpočinuli si a načerpali dostatek
sil. Prosíme, respektujte všechny ostatní návštěvníky tohoto biocentra a buďte jeden
k druhému ohleduplní. Chovejte se způsobem, který neohrožuje osobní bezpečnost
a pořádek rychlou nebezpečnou jízdou na kole, na kolečkových bruslích, na skateboardu.
Nerušte ostatní hlučnou reprodukovanou hudbou. Odpadky vhazujte do k tomu určených
nádob nebo je odneste domů a neznečišťujte jimi okolní prostředí.
V zájmu vlastní bezpečnosti by se neplavci a malé děti měli koupat pouze v místech,
kde dosáhnou na dno. Pozor, dno velmi rychle klesá!
Rodiče ručí za bezpečnost svých dětí.
Dávejte si pozor na své odložené věci.
Návštěvníci jsou odpovědni za škody, poranění a úrazy, které si způsobí vlastní
neopatrností.
Za nepříznivého počasí (bouřka, déšť, silný vítr, námraza, atp.) a po setmění svoji přítomnost vzhledem k bezpečnosti dobře zvažte.
Zakázáno je:
- znečišťování okolí odhazováním odpadků
- lámání větví, trhání a vykopávání rostlin či jejich částí
- vjíždění motorových vozidel do areálu biocentra (prostor pro zaparkování je vyhrazen před závorou směrem od Bohuslavic)

- táboření a rozdělávání ohně
- volné pobíhání psů - každý majitel psa je povinen mít jej neustále pod
kontrolou
- vstupovat osobám vykazujícím známky opilosti nebo požití omamných
látek
- rušit hlukem či jiným nevhodným nebo nedůstojným chováním ostatní
návštěvníky biocentra
- vstupovat a pohybovat se zde v nevhodném, nedostatečném oblečení
nebo dokonce bez něj
- při kouření odhazovat na zem nedopalky
- koupání psů s použitím šamponů nebo podobných přípravků a zanechávání exkrementů a vykartáčované srsti v areálu biocentra
- plavení koňů
- volat o pomoc bez vážné příčiny
- jezdit na lodích způsobem, který by ohrožoval bezpečnost plavců
- poškozovat zázemí a sportovní plochu JSDH Dubicko
Vstup psů do vody zakázán není, ale jejich majitelé jsou povinni brát ohled na ostatní
návštěvníky, zvláště pak děti.
Pokud budete svědky poškozování živých či neživých hodnot, kontaktujte Policii ČR.
Vstupem do biocentra projevujete souhlas s tímto návštěvním řádem.
Chceme docílit toho, abyste se do biocentra Hosena často a rádi vraceli.
Za dodržování návštěvního řádu předem děkujeme.

Důležitá telefonní čísla:
Integrovaný záchranný systém 112
Hasiči 150 • Záchranná služba 155 • Policie 158 •
Tento návštěvní řád byl schválen Radou obce Dubicko dne 11. 6. 2018

Velice děkuji všem, kteří se podíleli na úžasném průběhu Sokolského sletu Severomoravské
župy, který se uskutečnil dne 10. 6. 2018 v naší obci. Přeji všem cvičencům, aby celoroční
usilovnou práci završili vystoupením v Praze. Samozřejmě děkuji i všem divákům, kteří svou
účastí podpořili tuto akci.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

DUBICKO ŽIJE SLETEM
100. výročí vzniku samostatného Československého státu oslavili dubičtí sokolové pohybem – uspořádáním sletu Severomoravské župy dne 10. 6. 2018. V programu zacvičilo 340 sokolů z Dubicka (181), Dlouhomilova (24), Chromče (23), Moravičan (61), Šumperka - Temenice (16), Mohelnice (16) a z Olomouce – Samotišek (16). Cvičenci předvedli osm z celkového
počtu jedenácti hromadných skladeb připravených pro pražský XVI. všesokolský slet.
Na cvičební ploše se po slavnostním nástupu a vztyčení české vlajky vystřídaly všechny
věkové kategorie cvičenců od 2 do 80 let. Cvičenci předvedli krásnou choreografii sletových
skladeb, které se během roku naučili pod vedením svých cvičitelů:
Martina Kutalová - Méďové – rodiče a děti
Kateřina Linhartová, Kamila Maderová - V peřině – mladší žákyně
Zuzana Braná, Jana Linhartová - Cirkus - žáci a žákyně
Lída Jakešová, Marcela Bartošíková – Siluety – dorostenky a ženy
Olga Kopová, Vlasta Maňúchová – Ženobraní – ženy
Ladislav Braný – Borci – muži
O velké oblibě a podpoře Sokola v Dubicku svědčí také účast úctyhodných 550 diváků,
kteří velkým potleskem vždy odměnili všechny cvičící.
Za vydařenou sokolskou oslavu patří poděkování všem organizátorům z řad členů dubického Sokola. Do příprav antukového hřiště se zapojili také členové oddílu tenisu a nohejbalu.
Děkujeme také těm, kteří věnovali sponzorské dary – Obec Dubicko, Dubická zemědělská,
a.s., Mikroregion Zábřežsko a oficiálním partnerům a sponzorům XVI. všesokolského sletu.
Fotky z dubického sletu budou k nahlédnutí na www.dubicko.cz, videozáznam celého sletového odpoledne bude k zakoupení u členů výboru Sokola.
Dubický slet patřil k řadě oblastních vystoupení, která se konala po celé republice
a která vyvrcholí 16. Všesokolským sletem v Praze 5.–6. července 2018. V pražském Edenu bude Dubicko reprezentovat 150 dubičáků a my jim všem přejeme dobrou náladu a příjemné, nezapomenutelné zážitky ze cvičení. Informace o sletových akcích najdete na webu:
http://slet.sokol.eu.
Všesokolské slety mají tradici táhnoucí se napříč již třemi stoletími. První všesokolský slet
se uskutečnil již v roce 1882, tedy v roce 20. výročí vzniku Sokola. Slety pokračují do dnešní
doby navzdory historicky nepříznivým dobám, jakými byly obě světové války či totalitní režimy. Po vzoru českého Sokola vznikaly sokolské organizace ve světě, a to především v Evropě
a zásluhou našich krajanů také v Americe, Austrálii a Africe. Ústředí československého sokolstva uspořádalo do roku 1990 sedm sletů v různých městech po celém světě. Slety si svoji dlouhodobou trvanlivost zajistily nejen vůlí pokračovat v tradici, ale především svým obsahem,
který vždy odpovídal zájmům a potřebám generací, které se jich zúčastňovaly.
Cvičenci z naší obce se vždy do sletů aktivně zapojovali, a to ve velkém počtu. I letos je počet
cvičenců v Dubicku a jeho okolí vysoký - 181 cvičenců cvičících šest sletových skladeb je v tak
malé vesnici celorepublikově ojedinělým jevem. Naše T. J. má také největší podíl na reprezentaci Severomoravské župy na sletě v Praze. Proč právě v Dubicku? V naší obci a okolí žijí lidé
oddaní sokolské myšlence, sportu a vzájemné sounáležitosti, kteří mají radost ze společného
cvičení. Naše T.J. také disponuje výborným sportovním zázemím, má kvalitní a uvědomělé
cvičitele a dlouhodobě dobře spolupracuje s místní základní školou. Neocenitelná je také velká podpora rodičů cvičících a zájem zastupitelů obce o podporu sportu v rámci Sokola. A to
vše nejen v letošním sletovém roce.
Šestnáctému všesokolskému sletu NAZDAR!
Mgr. Jiří Sobotík
starosta TJ Sokol Dubicko
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Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného.
Havlíčkova 8
Havlíčkova
8
Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete
cennosti doma,
787 90 přechovávat
Šumperk
90 Šumperk místa v bytě, nebo si
nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různá těžko787
předvídatelná
Havlíčkova 8
pořiďte trezor.
Tel.:90
+420
974
208
Havlíčkova
8 779
787
Šumperk
+420
974
208
Havlíčkova
8 779
Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět do Tel.:
domu
či
bytu.
Případného
zloděje by
Tel.:
+420
725
277
975
787
90
Šumperk
Tel.:
+420
725
277
975
787
90
Šumperk
mohly lákat třeba obrazy na stěnách nebo zařízení bytu apod. Tel.:
Fax: +420
+420 974
974 779
779 208
900
•

Fax: +420 974 779 900
Email:
jirina.vybihalova@pcr.cz
Tel.:
+420
974
Tel.:
+420
725 779
277 208
975
Email:
jirina.vybihalova@pcr.cz

Tel.:
+420 974 779 208
Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte
je pojistit
Tel.:
+420
725 779
277 975
Fax:
+420 974
900

Tel.: +420 725 277 975
Fax:
+420
974 779 900
Email:
jirina.vybihalova@pcr.cz

Fax:předmětů,
+420 974 779
900
Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných
elektronických
Email: jirina.vybihalova@pcr.cz
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se narůzné
pozoru
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lidmi, to
být
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•
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•
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Pokud možno zachovejte klid, nevstupujte do objektu. Mohl by tam být ještě zloděj, který by vás
mohl
nebo na vás
i se zbraní.
Pokudnapadnout
možno zachovejte
klid,zaútočit
nevstupujte
do objektu. Mohl by tam být ještě zloděj, který by vás
Vloupání
ihned ohlaste
navás
Policii
ČR ai vyčkejte
jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích –
mohl napadnout
nebo na
zaútočit
se zbraní.
tím
poničíte
stopy,
kteréna
mohou
k dopadení
pachatele.
protokolupo
uveďte
každou
Vloupání
ihned
ohlaste
Policiibýt
ČRvodítkem
a vyčkejte
jejího příjezdu.
NikdyDo
neuklízejte
zlodějích
–
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býtkteré
důležitá
probýt
vypátrání
zloděje
a vašich
věcí.
tím poničítemůže
stopy,
mohou
vodítkem
k dopadení
pachatele.
Do protokolu uveďte každou
maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a vašich věcí.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
mluvčí
por. Mgr.tisková
Jiřina Vybíhalová
tisková mluvčí

ČZS ZO Dubicko
pořádá
pořádá

v sobotu 30. 6. 2018 ve 14 hod.

jubilejní 10. ročník

v Domě zahrádkářů v Dubicku

Přátelské
posezení
Živá hudba – hudba František.
Občerstvení:
kuřecí stehna, uzené maso,
koláče, zákusky, víno,
točené pivo
tombola
Srdečně zvou pořadatelé.
Vstupné dobrovolné

který se uskuteční

který se uskuteční 28. 7. 2018 v 14:00 hod.
28. 7. 2018
v 14:00 hod.
na HOSENĚ

na HOSENĚ

Program:

Program:

Hasičská soutěž o putovní poháry muži, ženy a veteráni

Hasičská
soutěž
Bohaté
občerstvení
zajištěno
o putovníSrdečně
poháry
muži,
ženy a veteráni
zvou
pořadatelé
Bohaté občerstvení zajištěno
Srdečně zvou pořadatelé
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Pavel Skýva		
Jiří Novotný		
Viktorie Pospíšilová
Martin Bartoš		

Dubicko, Velká Strana 24
Dubicko, Na Výsluní 283
Dubicko, Nová ulice 170
Dubicko, Na Pekle 317

Manželství uzavřeli tito občané naší obce:
Štefan Palman		
David Smékal		
Radek Sedláček		
Martin Potěšil		

Eva Potěšilová
Lucie Cimflová
Tereza Pelclová
Hana Zapletalová

Z našich řad odešli:
Aleš Trňák
Jan Nedvěd

Dubicko, Velká Strana 56
Dubicko, U Hájovny 286

JUBILANTI

V měsíci duben – červen 2018

oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané
Kukulová Anna
Blahutová Květoslava
Kupka Jiří		
Trendlová Anna
Urbášková Zdenka
Vernerová Vlasta
Hamplová Zdenka
Horáková Julie
Šafářová Marie
Bergerová Soňja
Macháček Vladimír		
Unzeitigová Libuše
Grau Jiří		

Tomášková Ludmila		
Vachutková Jaroslava
Neoralová Radomila
Stinglová Květoslava
Kotrlová Františka
Lanková Marie
Pulkrtová Růžena
Kristen Josef		
Haberlandová Božena
Hofrová Oldřiška
Petrášová Věra
Bočková Ludmila		
Hart Jan

Do dalších let přejeme všem jubilantům hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Vzhledem ke změně zákona o evidenci obyvatel již OÚ nedostává informace o uzavřených
sňatcích občanů naší obce. Proto prosíme novomanžele, aby po uzavření manželství informovali matriku OÚ.
Rada obce si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebyly v souladu s obecnými etickými pravidly a dále posunutí zveřejnění
příspěvků do některých příštích čísel Zpravodaje, pokud bude naplněna kapacita nebo pokud bude obsah příspěvku vyžadovat
zpracování odborného stanoviska, a také právo rozhodnout o zveřejnění či nezveřejnění došlých příspěvků. V případě
nezveřejnění nemá rada obce za povinnost autora příspěvku o této skutečnosti písemně vyrozumět.
Dubický zpravodaj ročník 2018/II
Za obsah a jazykovou úpravu příspěvků odpovídají autoři.
Evidenční číslo: MK ČR E 10319
Vydává Obec Dubicko, Velká Strana 56, 789 72 Dubicko, IČ: 00302538

