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Přejeme Vám veselé Velikonoce,
spoustu sluníčka, radost, smích
a krásná malovaná vajíčka.
za Radu obce
Josef Sobotík
starosta

ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo obce na svých jednáních řešilo mimo jiné:
▶ Návrh a připomínky zadání Územního plánu obce Dubicko.
▶ Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Dubicko o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Dubicko ve výši 1 200 000,- Kč na spolufinancování akce „Rekonstrukce sokolovny na multifunkční zařízení“.
▶ Účetní závěrku obce Dubicko sestavenou ke dni 31. 12. 2012.
▶ Rozpočet obce Dubicko na rok 2013 ve finančním objemu: příjmy ve výši
15 809 200,- Kč, výdaje ve výši 14 706 200,- Kč a financování ve výši (-) 1 103 000,- Kč,
které se skládá z přebytku hospodaření obce za minulý rok ve výši (+) 486 000,- Kč

a splátek úvěrů a návratné finanční výpomoci ve výši (-) 1 589 000,- Kč.
▶ Podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2013 – Oblast podpory č.1 – Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce – projekt „Oprava místní komunikace ulice Smíchov Dubicko“.
▶ Podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu rozvoje venkova – Leader
7. výzva – na projekt „Mobiliář ve středu obce – autobusové zastávky a informační skříňky“.
▶ Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace obce Dubicko za rok 2012.
▶ Podání žádosti k výzvě 40/2013 Regionální operační program Střední Morava,
oblast podpory – 2.3. Rozvoj venkova, 2.3.1 Fyzická revitalizace území – na projekt
„Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Dubicko“.
▶ Výsledek inventarizace majetku obce Dubicko ke dni 31. 12. 2012 v souladu
s inventarizační zprávou Hlavní inventarizační komise obce Dubicko ze
dne 31. 1. 2013.
▶ Přijetí příspěvku z rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ve výši
100 000,- Kč na pokrytí neinvestičních výdajů spojených s pořádáním Dne
mikroregionu Zábřežsko v roce 2013 v obci Dubicko.

Rada obce na svých jednáních řešila mimo jiné:
▶ Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Dubicko a firmou STRABAG a.s. Praha
na realizaci projektu „Oprava místní komunikace ulice Smíchov Dubicko“.
▶ Nominaci zástupců obce Dubicko – místních aktérů do procesu přípravy
a schvalování strategie rozvoje území MAS Horní Pomoraví v období 2014–2020
ve složení:
- zástupce za podnikatele – Miroslav Šafář
- zástupce za neziskovku – Luděk Horák
- zástupce za příspěvkovou organizaci – PhDr. Ivana Křížková
- zástupce za obec – Josef Sobotík, starosta obce
▶ Dokument „Základní hodnocení rizika ekologické újmy v zařízení obce Sběrný
dvůr Dubicko, podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě
a její nápravě“.
▶ Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace inženýrských sítí stavebního obvodu „Na Tvrzi II“ uzavřenou se zhotovitelem Ing. Ladislav Ille–TERRA
Zábřeh.
▶ Zápis o otevírání pokladniček Tříkrálové sbírky 2013 pro obec Dubicko, kdy
výnos ze všech pokladniček v obci Dubicko činil 26 419,- Kč.
▶ Přípravu veškerých podkladů pro možnost získání příslušné dotace z Ministerstva kultury ČR na opravu kulturní památky „Márnice“ na místním hřbitově
v roce 2013.
▶ Výroční zprávu o hospodaření Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, k 31.12.2012.
▶ Zprávu o činnosti Místní knihovny Dubicko v roce 2012 a vyúčtování knihovních fondů zakoupených z rozpočtu obce Dubicko v roce 2012.
▶ Předložený návrh studie výstavby malometrážních bytů v objektu kabiny
FC Dubicko s názvem „Polyfunkční budova“.

▶ Doporučení sociální komise poskytnout Charitě Zábřeh příspěvek z rozpočtu
obce Dubicko pro rok 2012 ve výši 8 000,- Kč.
▶ Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí podpory na
spolufinancování projektu v rámci Operačního programu ŽP na akci Revitalizace MŠ Dubicko.
▶ Zprávu o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro
zásobování požární vodou obce Dubicko.
▶ Dokument „Bližší podmínky pro revír „Hosena“ na rok 2013“, předloženého
Spolkem rybářů obce Dubicko.
▶ Přípravu akce Den Mikroregionu Zábřežsko a 760 let od první písemné zmínky
o obci, která se uskuteční dne 18. 5. 2013 v Dubicku.
▶ Informaci Státního fondu životního prostředí ČR ohledně 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
▶ Informaci Českého statistického úřadu o připravovaném výběrovém šetření
v domácnostech, které se uskuteční ve dnech 23. 2.–12. 5. 2013.
▶ Na základě doporučení Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu a v souladu
se schválenou směrnicí obce Dubicko, přiznání dotace typu „A“ na rok 2013
následovně:
a) Fotbalový klub Dubicko ve výši 21 172,- Kč
b) Spolek rybářů obce Dubicko ve výši 2 990,- Kč
c) TJ SOKOL Dubicko ve výši 40 888,- Kč
d) Český zahrádkářský svaz Dubicko ve výši 4 000,- Kč
e) Církev Československá husitská ve výši 4 000,- Kč
f) Sbor dobrovolných hasičů Dubicko ve výši 5 534,- Kč
g) Dubická včela, o.s. Dubicko ve výši 1 400,- Kč
▶ Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích za rok 2012 za obec Dubicko
V Dubicku 17. 3. 2013

Josef Sobotík
starosta

Vážení občané,
na internetové adrese www.hornipomoravi.eu najdete dotazník:

"Co by bylo možné v naší obci změnit v období 2014 - 2020"
Najdete jej nahoře v pravém sloupci. Věnujte prosím několik minut svého času
vyplnění dotazníku, který bude použit jako podklad pro Integrovanou strategii
území místní akční skupiny MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Zapojte se do rozvoje Vašeho regionu.

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežska a obec Dubicko pořádají

Den Mikroregionu Zábřežsko, jubilejní 10. ročník
a oslavu 760 let od první písemné zmínky obce.
Akce se konají v sobotu dne 18. května 2013 v Dubicku.
Program:
Náves před obecním úřadem

■ Slavnostní zahájení akce v 9 hod. před sokolovnou
■ Prezentace stánků obcí
Parkoviště u základní školy
■ Bohatý kulturní program
Tenisové kurty
■ Turnaj ve volejbale
Sokolovna
■ Turnaj ve stolním tenise
Fotbalové hřiště FC Dubicko ■ Turnaj ve fotbale ročníků narození 1994 – 1999
Vodní nádrž Hosena
■ Hasičská soutěž v požárním útoku
Základní škola
■ Den otevřených dveří
■ Netradiční módní přehlídka
■ Divadelní představení
■ Putování za pohádkou pro nejmenší
■ Výstava výrobků z recyklovaných odpadových
materiálů
■ Oznámení výsledků literární a výtvarné soutěže
■ Ochutnávka výrobků ze soutěže o nejlepší "mňamku"
■ Předvedení moderní didaktické techniky ve třídách
■ Expozice nálezů z doby bronzové v katastru Dubicka
Mateřská škola
■ Den otevřených dveří
Jídelna Dubické zemědělské a.s. ■ Výstava trofejí MS Skalka Dubicko
■ Zvěřinové speciality
Katolický dům
■ Výstava vzácných historických velocipedů –
životní sbírka Josefa Drábka
Včelařské muzeum
■ Zdobení a ochutnávka perníků, medu a medoviny
U Hájovny č.11
spojená s výstavkou výkresů na téma " Život včely"
od dětí MŠ.

Srdečně Vás zvou pořadatelé!
Akci finančně podporuje Olomoucký kraj
Akci materiálně podporuje MAS Horní Pomoraví o.p.s.
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

Josef Sobotík
starosta obce Dubicko

Informace o občanských průkazech a cestovních dokladech
Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou. Od 1. 1. 2012 jsou
vydávány nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (s čipem za
500,- Kč nebo bez čipu zdarma). Občan je povinen požádat o nový OP, pokud má
nějakou změnu (stav, bydliště atp.) do 15 pracovních dnů od změny. Pokud občanovi končí platnost jeho OP, tak 30 dnů před skončením platnosti by měl požádat
o nový OP, jelikož 30 dnů trvá vyřízení nového OP (správní řád).
Městský úřad Zábřeh zavedl novou službu, kterou vylepší a hlavně urychlí odbavení následujících agend: registr vozidel, registr řidičů, evidence obyvatelstva, rejstřík trestů, zhotovení a výdej cestovních pasů a občanských průkazů. Od 3. prosince
2012 spustil Webcall – možnost elektronického objednání se k výše uvedeným
agendám. Zájemcům tento systém umožní objednat se na konkrétní den a hodinu.
Takto objednaní občané předejdou eventuálnímu čekání, než budou odbaveni.
Občan se může objednat přes webové stránky MěÚ Zábřeh na internetové adrese:

www.zabreh.cz/sluzby-pro-verejnost/rezervacni-system
Radka Linhartová, matrikářka

ˇ
KOMINICKÉ SLUZBY

Ve dnech 18.–19. dubna 2013 (čtvrtek a pátek) bude v obci kominík Roman Nevrlý
provádět čištění komínů a revize. Zájemci o tyto služby se mohou zapisovat do seznamu na OÚ Dubicko, a to do 15. 4. 2013. E-mailové a telefonické žádosti nejsou
přijímány.

ˇ
Základní škola Dubicko porádá

ˇ PAPÍRU
SBER
15. a 16. dubna 2013 od 12:30 do 16:00 hodin
na parkovišti u školy.
Papír musí být svázaný v balících.

Základní škola Dubicko pořádá

PROBOUZENÍ PRÍRODY
V pátek 19. 4. 2013 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.

Schůzka učitelů ve Španělsku
Druhá partnerská schůzka mezinárodního projektu Comenius se konala začátkem ledna 2013 ve španělském městečku Mieres a navázala na předchozí setkání,
konané v Turecku. Ve Španělsku měli společný program všichni zástupci partnerských škol z Turecka, Řecka, Portugalska, Polska i Česka. Náš program začal
v Barceloně, kde jsme poznávali architektonické i přírodní zajímavosti oblasti,
a pokračoval návštěvou partnerské školy v Mieres. Ve škole nás uvítalo vystoupení folklórního souboru, jehož členky nám předvedly tradiční tance a zahrály
na tradiční hudební nástroje. Potom jsme po skupinkách navštívili třídy, kde jsme
si mohli popovídat se žáky i učiteli, porovnat náplň a organizaci jejich výuky s naší
a měli jsme příležitost předat drobné dárečky, které vyrobily naše děti.
Dalším bodem bohatého programu následujících dní bylo společné setkání
všech zástupců, na kterém každá škola prezentovala výsledky své práce na projektu a na kterém jsme si naplánovali aktivity dalšího období. Kromě toho jsme
si prohlédli pestrou výstavku výrobků, které byly zhotoveny z odpadového materiálu. Výrobky vytvářely děti doma se svými rodiči.
Během návštěvy Mieres jsme měli možnost zhlédnout zajímavé centrum pro
zelenou energii, navštívili jsme centrální třídírnu odpadu, zúčastnili jsme se exkurze do uhelného dolu a muzea hornictví, byli jsme přijati starostou obce a poznali jsme historické zajímavosti města Ovieda a moderní architekturu ve městě
Aviles.
Žáci i učitelé byli velice milí a snažili se nám ukázat
co nejvíce zajímavostí v jejich městě i v blízkém okolí.
Další schůzka se uskuteční v Dubicku a v současné době se
celá naše škola na návštěvu učitelů i žáků z partnerských
škol pečlivě připravuje a velmi se na setkání, které se uskuteční v květnu 2013, těšíme.
Ivana Křížková, Renata Ryšavá, Dagmar Hajtmarová

Vidět a být viděn
Vidět a být viděn, to je základní pravidlo, kterého by se měl držet každý chodec
a cyklista. Zejména v tomto období, kdy je zhoršená viditelnost. Řidiči vozidel mají
za povinnost používat světla, ale co chodci? Ti by měli v každém případě používat
reflexní prvky. Mohou tak zachránit život svůj i život řidičů.
Chůze je skvělá pro naše zdraví i pro životní prostředí, důležitá a praktická je
pro starší lidi i děti – je ale neoddiskutovatelným faktem, že chodci jsou mnohem
náchylnější k úrazu, než ostatní účastníci silničního provozu. Na pozemních
komunikacích by se chodci měli pohybovat, pokud nejsou na chodníku, vždy jen
na správné straně vozovky, jak jim to i nařizují předpisy, a měli by zajistit, aby byli
dostatečně viditelní. Již jenom použití reflexního prvku na oblečení zvyšuje viditelnost chodce ve tmě až na 200 metrů. Zodpovědný chodec se po komunikaci
a chodníku pohybuje dle platných i zvykových pravidel, využívá značených přechodů pro chodce a tam, kde nejsou, se pohybuje nejen dle předpisů, ale především
tak, aby neohrozil sebe ani ostatní účastníky.

V roce 2011 bylo při nehodách usmrceno celkem 156 chodců. Z tohoto počtu
zahynulo v nočních hodinách 92 osob, což je o 18 více než v předchozím roce.
Zahraniční zkušenosti však dokazují, že přibližně deset procent chodců by mohlo
žít, kdyby na sobě měli reflexní materiály. „Reflexní prvky mohou za zhoršené viditelnosti snížit účast chodce na smrtelné nehodě až 10x. Proto je velmi důležité, aby
chodci i cyklisti používali reflexní elementy, které jednoznačně zvýší bezpečnost
silničního provozu,“ říká vedoucí oddělení BESIP Roman Budský. Že takové prvky
mají své opodstatnění, vědí i v Estonsku. Zatímco tam bylo v roce 1999 usmrceno
47 chodců, v roce 2010 již jen 7! Jistě k tomu přispěla skutečnost, že byla v tomto
období povinnost nosit reflexní materiály.
Estonsko není v Evropě jediné. Tuto povinnost mají například i chodci ve skandinávských zemích, ve Španělsku či vedle u sousedů na Slovensku. Dle slov ředitele dopravní policie Leoše Tržila by taková povinnost měla být i u nás. „Statistiky
jasně prokazují, že každým rokem zemře zbytečně na silnicích několik chodců,
a to jen proto, že nebyli dostatečně vidět. I proto je snahou dopravní policie změnit
zákon o silničním provozu tak, aby tato povinnost byla akceptována i u nás,“ řekl
Leoš Tržil.
Více informací na www.ibesip.cz

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, zvířat nebo majetku. 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 Velitel jednotky Petr Lajdorf

placená inzerce

ENERGETICKÝ PORADCE
Vážení spoluobčané. Máme pro Vás nabídku!

Chcete poradit?
Nebo jste již pod nátlakem podomních
prodejců podepsali nevýhodnou smlouvu
s novým dodavatelem elektřiny a plynu?
Lze smlouvu vypovědět!
Co ještě nabízíme? Dostanete zdarma vytvořenou energetickou bilanci od proškoleného energetika. Za předpokladu, že se Vám úspora bude líbit, veškeré náležitosti
s přechodem k doporučenému dodavateli za Vás vyřídíme, a to zcela zdarma! Tento
energetik bude od této chvíle Váš a bude se Vám starat o to, abyste neplatili již více,
než je nezbytně nutné. Bude to Váš osobní Energetik.

Energetická poradna: 8. 4. 2013 a 22. 4. 2013 vždy od 13,30–17,00.
Kde? Zasedací místnost Obecního úřadu Dubicko.
Energetický analytik: Jitka Macichová
tel. 605 553 909, e-mail: J.Macichova@energetickyporadce.com

Vážení fotbaloví přátelé,
po nějaké době se Vám opět připomínám, a to těsně před startem
do jarní části fotbalové sezony 2012/2013.
Předem bych se vrátil k proběhlé podzimní části tohoto ročníku.
Konečné umístění týmů FC DUBICKA po podzimní části sezony 2012/2013:
Okresní přebor muži FC DUBICKO
1. místo(14) – 28 bodů
Okresní přebor dorost FC DUBICKO
8. místo(11) – 9 bodů
Okresní přebor starší přípravka FC DUBICKO (sk. B) 8. místo(10) – 6 bodů
Okresní přebor mladší přípravka FC DUBICKO
11. místo(14) – 9 bodů
Naši muži jsou v poločase soutěžního ročníku na prvním místě s náskokem
jednoho bodu na druhého s celkovými 28 body, když v průběhu podzimu jen
jedenkrát poznali hořkost porážky. Tudíž se nám maximálně podařilo dodržet náš
plán – skončit do třetího místa a jen minimálně ztrácet body.
Součástí přípravy byla přátelská utkání se soupeři hrajícími vyšší třídy, kteří
jsou zárukou toho, že příprava bude dostatečně náročná a maximálně prověří
a připraví naše hráče na další část sezóny. Postupně jsme odehráli zápasy s týmy:
Štíty A, st. dorost Zábřeh, Bohdíkov A, Maletín, st. dorost Mohelnice, Mohelnice B
a poslední zápas hraný dne 17. 3. 2013 od 13:00 hod v Zábřehu s Leštinou A.
Náš tým absolvoval také soustředění, které bylo výrazně zaměřeno na fyzickou
vytrvalost hráčů. Toto vše by mělo vést k potvrzení vzrůstající formy našeho mužstva
a pomoci tak lépe obhájit vybojovanou pozici po podzimu a svoji hrou tak přinášet našim fanouškům co nejvíce radosti z předváděné hry.
Zlepšenou výkonnost očekáváme i od našich mládežnických družstev, která
v zimě také nezahálela a poctivě trénovala a připravovala se tak, aby byla svým
soupeřům co nejlepšími protivníky.
Proto bych si Vás dovolil pozvat k nám na hřiště, abyste přišli podpořit hráče,
kteří reprezentují naší obec. Nabízíme Vám příjemně strávený víkendový čas
v klidném prostředí na čerstvém vzduchu a s krásným jarním počasím nad hlavou.
Samozřejmostí je také kompletní občerstvení a možnost klidného posezení v našem areálu.
Rozpis zápasů se nachází na nástěnce u autobusové zastávky a na internetových
stránkách našeho klubu a také obce. Stále také probíhá nábor do všech fotbalových
kategorií. Máme zájem především o ročníky narození 1995 až 2008, které spojuje
společná věc: chuť sportovat.
Těšíme se na Vaši podporu a věřím, že v jarní sezóně se potkáme ještě v hojnějším počtu a budeme si tak moci všichni užít kvalitní fotbalová klání předváděná
našimi mužstvy.
Za FC Dubicko sekretář klubu Milan Langer

SPolEčENSkÁ kRoNIkA
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Vanesa Šafářová
Anežka Lajdorfová
Viktorie Tichá

Dubicko, Velká Strana 31
Dubicko, Nová ulice 172
Dubicko, Na Výsluní 283

Manželství uzavřeli:
Leoš Kořínek a Ludmila Novotná
Pavel Diviš a Zuzana Dvořáková
Z našich řad odešli:
František Fréhar
Karel Novotný
Ladislav Hampl
Božena Fuchsová

Dubicko, 7. května 242
Dubicko, Rybník 73
Dubicko, Benedova 85
Dubicko, Družstevní 181

V měsících leden–březen 2013 oslavili svá životní výročí
70 roků a více tito občané:
Vinklerová Marie
Marková Jaruška
Kupková Anna
Stloukalová Libuše
Suchá Julie
Neoral Josef
Trendlová Zdeňka
Pulkertová Libuše
Müller Vratislav
Smékalová Marie
Hofr Jiří
Bartošová Marie
Trendlová Libuše
Vysoudil Jiří
Plhák Zdeněk
Šafářová Jaroslava
Neumannová Světluška
Kristenová Jiřina

Dubicko 33
Dubicko 127
Dubicko 92
Dubicko 196
Dubicko 177
Dubicko 107
Dubicko 100
Dubicko 165
Dubicko 146
Dubicko 208
Dubicko 293
Dubicko 206
Dubicko 190
Dubicko 319
Dubicko 199
Dubicko 198
Dubicko 148
Dubicko 89

Žerníčková Alenka
Koruna Josef
Utěšený Josef
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 44
Dubicko 160
Dubicko 169
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
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760 let Dubicka
V letošním roce si připomínáme 760 roků od první písemné listiny dosvědčující
existenci naší obce. K tomuto je třeba se vrátit hluboko do minulosti a pátrat
v archivech, přičemž narazíme na listinné doklady psané latinsky, německy
a česky. Obdobně se v těchto dokumentech v závislosti na době a převedení názvu
do řeči jiné, liší název či psaná transkripce názvu.
V průběhu 760 let se Dubicko nazývalo:
latinsky:
r. 1238 – Dubicz, 1253 – Dubicsko,
r. 1266. 1269, 1372 – Dubisko, Dubisco
r. 1297 – Dubich, r. 1353 – Dubisczsko
r. 1358 – 1371 – Dubiczka, Dubizka
r. 1358 a 1360 Dubiczka, 1359 – Dubieczk
r. 1384 – Duwiczco, 1672 – Dubicko
r. 1771 – Dubitium
německy:
r. 1373 – Dubicz, r. 1677 – 1718 – Dubyczka
r. 1692 – Dubisko, r. 1720 – 1945 – Dubitzko
česky:
od r. 1480 – Dubicko, r. 1499 – Dubiecko
v 16. století i Dubiček, Dubčisko
r. 1633 – Dubisko
Přehled těchto názvů je převzat z Místopisného rejstříku obcí českého Slezska
a severní Moravy, který sestavil Dr. Adolf Turek a kolektiv a byl vydán Zemským
archivem Opava r. 2004.
V roce 1850 byla obec přiřazena pod soudní okres a okres Zábřeh, v roce 1960
pak pod okres Šumperk. V letech 1976 až 1992 byla k obci připojena místní
část obec Hrabová s osadou Vitošov, v roce 1992 pak došlo k jejímu opětovnému
osamostatnění.
Pro nás, dubické občany, jsou nejdůležitější dvě první data a to letopočet 1238
a 1253. 30. března 1238, tímto dnem je datována listina, která dává lovčímu
moravského markraběte Přemysla Otakara (neplést s pozdějším králem Přemyslem
Otakarem II.; jednalo se o jeho strýce – bratra českého krále Václava I.) velký kus
země na sever a západ od dnešního území obce jako „Beneda magister venatorum“.
Toto území, jež se stalo základem dubického panství, dostal Beneda nepochybně
od zeměpána za své služby.
Z doby, kdy Beneda toto panství obdržel, neexistuje žádná zmínka o nějaké vsi či
osadě v těchto rozsáhlých lesních prostorách. Určitě však nebyly zcela bez života,
protože bohaté lesy byly zásobárnou knížecího dvora v Olomouci a samozřejmě
i blízkého královského hradu úsovského. Odtud byla získávána zvěřina, kožešiny,
med, smola, dřevěné uhlí, stavební dříví a další produkty potřebné k životu v raném
středověku. Není tedy divu, že již po patnácti letech kolem dubické tvrze vyrostla
vesnice, jak stvrzuje listina z roku 1253.
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O tom, že toto osídlení nebylo jediné, ale předcházela mu osídlení mnohem
starší a to ne o stovky, ale tisíce roků, jsme se mohli přesvědčit před 2 roky, kdy
na dubické hody ve dnech 17. a 18. září 2011 uspořádalo Vlastivědné muzeum
Šumperk v obci výstavu v prostorách zasedací síně Obecního úřadu.
Tato výstavka měla za cíl seznámit širokou občanskou veřejnost s prováděným
záchranným archeologickým výzkumem, který se provádí v lokalitě na Tvrzi
a s nálezy, který byly na území obce učiněny v dřívějších dobách. Je nutno poděkovat starostovi obce panu Josefu Sobotíkovi, že mimo nalezený bronzový poklad,
byla mezi vystavovanými artefakty i Pamětní kniha muzea v Dubicku, jinak
uložená ve sbírkách muzea v Mohelnici. Jeho zásluhou je i to, že knihu nechal
oxeroxovat a tak máme nyní možnost seznámit se s prací nadšenců, amatérů, kteří
se zasloužili o soustavný archeologický výzkum v Dubicku a okolí. Protože nebylo
v možnostech všech návštěvníků výstavy se s vystavenými předměty seznámit,
pokusím se o to já, abych seznámil širokou veřejnost s jejich záslužnou prací. Tolik
úvod a dejme slovo „Pamětní knize“:
„Už ve škole při dějepisných výkladech a ve slohových cvičeních, říkali nám
učitelé, že Dubicko jest osada prastará. Fara dubická prý připomíná se ve starých
listinách už kol roku 1300. Na rohu Šinclova hostince č. 26 (nyní Žváčkův) ležel
starý otlučený pískovec, sloužící nyní za patník (na rohu hospody). Dle pověsti
jest to kříž cyrilometodějský, a jest také v muzeu olomouckém v seznamu křížů
cyrilometodějských zanesen.
To bylo, myslím, vše, co z psaných nebo němých památek starobylosti Dubicka
jsme věděli, a snad nechybím, řeknu-li, že ani mnohý „inteligent“ více o tom
nevěděl a po něčem dalším nepátral.
Jest to dosti divné, vždyť už mnoho let musely se nacházeti na „Újezdě“ a za
„Kostelem“ střepiny z popelnic, jak dosvědčoval rolník Jan Vysoudil z čísla 17
a František Kupka z čísla 31. Jsou to známky předvěkých sídlišť a mohlo se tam
mnoho cenných věcí zachrániti a uchovati, kdyby někdo, kdo věci rozuměl, byl na
to upozorněn a rolníky poučil.
Před válkou, asi v r. 1909, když zařizovaly Dubicko a Hrabová elektrické
vedení, pan řídící učitel František Válek (ve výslužbě) byl upozorněn Janem
Vysoudilem a Františkem Kupkou na ony nálezy. Našel tam nějaké bronzové věci,
rozrušené popelnice a pak asi 6 jantarových korálků. Věci tyto odevzdal jednomu
z inženýrů Brněnské firmy, která elektrizaci zařizovala. Některé věci z toho po
delších oklikách dostaly se do muzea olomouckého (2 jantarové korálky) některé
pak do brněnského muzea.
V r. 1913 Vysoudil při orání zase našel střepiny popelnic na „Újezdě“.
S p. Válkem vyzvedli 1 popelnici, ona však se jim cestou domů rozpadala v kusy.
Mladý Jan Vysoudil odevzdal p. Válkovi pak ještě 2 bronzové jehlice. Nález byl
ohlášen olomouckému vlasteneckému muzeu. V létě roku 1914 byl tu z Olomouce
kustod muzea p. F. Kovář, brzy na to i p. Červinka. Oba slíbili, že naleziště bude
odborně prozkoumáno.
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Plány tyto však zhatila světová válka. Po světové válce teprve došlo k větším
nálezům. Žváček Jaroslav, absolvent střední hosp. školy hospodařící na svém statku
č. 25 v Dubicku, Jaroslav Benda, rolník č. 29, legionář rotmistr Rudolf Najman –
– Dubický, František Kotrle – pisatel těchto řádků, scházívali se u učitele,
p. Jindřicha Rejmana. Při schůzkách těch Žváček, jako člověk studovaný
a bystrý, míval často hlavní slovo. Velmi často bylo předmětem hovoru složení
půdy a geologické útvary kolem nás. Zajímalo nás, jak se vzaly hlinité břidlice na
„Oulehli“ nebo na „Horkách“. Odkud byly naplaveny obrovské spousty říčního
štěrku na rovině severomoravské, mohutné vrstvy spraší na „Pekle“, v „Potůčkách“
a v „Křížích“. Také štěrkovité morény v „Hlaváčově“ byly předmětem dlouhých
debat a často i vycházek.
Rozhovory tyto byly zaváděny i mezi mladšími druhy, kteří se o tyto věci
zajímali. Byl to zvláště Jan Vysoudil ml., který se o nálezy na polích svého otce
velmi přičiňoval a pak jeho švagr, Josef Neoral.
Na jaře roku 1921 nalezl Vysoudil zase na „Újezdě“ při orání popelnici, kterou
pod brázdou snažil se kapesním nožem celou vydobýti, což se mu ale nepodařilo.
Též kus bronzové jehlice tam našel. Řekl jsem mu, že je škoda rok po roce tak ty
popelnice pluhem kaziti, že by se měly zachovati. Slíbil, že až někdy podruhé mě
o nalezišti uvědomí.
Pak až v říjnu oral za kostelem a přišel pro mne, že prý tam přeorává mnoho
popelnic. Šli jsme hned s rýčem tam, skutečně zem černá popelovitá a plno střepin,
mnohé z nich byly z hlíny promísené tuhou. Při nejlepší vůli nemohli jsme najíti
ani jednu nádobu celou, jen samé střepy a kusy jakési vypálené hlíny.
A protože ani mnoho času toho dne nebylo, řekli jsme si, že to necháme na
neděli, pakže to důkladněji prohlédneme.
A v neděli jsme šli, celá vědecká výprava, Žváček, Benda, Vysoudil, já, s rýči
a lopatami „Za kostel“. Vysoudil ukázal nám, kde při orání nejvíce střepin nacházel.
Ale marně jsme od jednoho černého kola chodili k druhému. Všude jen naházené
zlomky střepin, sem tam spálený křemen, to bylo vše. Nezdarem prchala chuť,
dostavila se sebelítost.
Nechali jsme toho, ale na naléhání Vysoudilovo jsme si umínili, že odpoledne
půjdeme na „Újezd“, když už jsme se tak do toho dali. Po obědě, s novými silami
i novou chutí, začali jsme na „Újezdě“. Ale přes to, že nás pořád ujišťoval, že tady
už musejí být, pořád nic, hned v hloubce 15 – 20 cm žlutá, mrtvá hlína, a pod tou
jsme už nic nehledali. Rozmrzeni, že si z nás Vysoudil dělá blázny, abychom mu
hodně velký kus pole zrygorovali, šli jsme hledati na vlastní pěst, ale ani to nebylo
o nic lepší.
Až už asi o 4 hodině odpolední, na sousedním poli Františka Kupky, uprostřed
v rozorané brázdě, asi 25 kroků od silnice, narazil jsem v hloubce asi 30 cm na větší
střepiny a pod nimi se ukázalo kulaté hrdlo nádoby. Opatrně odstraňujeme hlínu,
Žváček stále napomínal k opatrnosti, a že rýčem to nepůjde. Ihned poslal kluka
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domů pro větší nůž, koš a bednu se slámou. Diváků, hlavně kluků, přibývalo, tak
že za chvíli by kopání znemožnili. Kapesními noži zprvu, pak už většími, opatrně
odrýpáváme zem, po chvilce objevila se nádoba druhá, přikrytá rozpadlými mísami.
Po dokončeném odstranění hlíny, ukázal se vedle ještě jeden menší hrnek a dva
menší. Opatrně byly vyjmuty vcelku a uloženy do koše a bedny vyložené slámou.
Mezitím druzí „badatelé“ nelenili, a pokud nebyli zaměstnání v tomto „hrobě“,
horlivě hledali jinde. Diváci ochotně pomáhali a radili ještě ochotněji. Naproti
tomu hrobu, nalezen pod mezí Vysoudilovou zase hrob, či vlastně 2. V jednom
3 popelnice a v druhém 4. Ty ale byly jaksi už v zemi rozmačkány, přeorány, takže
tvar byl neurčitý. Všechny byly vcelku za země vyzdviženy a pak celá ta kořist, asi
11 popelnic různých tvarů a různé velikosti, odvezena za shluku lidí a uložena na
půdě ve staré škole (budova dnešního Obecního úřadu).
Po oznámení nálezu v olomouckém vlastivědném muzeu, dojel jeho kustod
p. Filip Kovář a přislíbil, že na jaře určitě dojede a další vykopávky, že budou
prováděny za jeho odborného dohledu. Z nalezených předmětů pak byla v místnosti Národní jednoty v Dubicku uspořádána výstavka.“
Tolik stručně k počátkům práce těchto amatérských nadšenců, kteří vše konali
na úkor svého času a svých vlastních finančních prostředků. Postupně se jejich
řady rozrostly o řadu dalších jako např. Hošek, Neoral a další. Tito všichni
nezištně spolupracovali s olomouckým a později i úsovským muzeem. Postrádali
však odbornou pomoc, která jim byla ochotně přislíbena, ale jak říkají „skutek,
utek“. V roce 1926 založili ze svých prostředků v obci Dubicko vlastní muzeum,
které v obci existovalo až do října 1938, kdy německé úřady nařídily jeho zrušení.
Tak jsou vzácné artefakty z Dubicka roztroušeny po muzeích v Brně, Olomouci,
Úsově, Mohelnici a Šumperku. Řada z nich vzala za své ve válečných dobách.
Výstava, kterou navštívilo během soboty a neděle přes 500 návštěvníků, byla
malým připomenutím historie obce a nových nálezů. Byla i cenným příspěvkem k
výchově školních dětí a mládeže v obci.
Při této příležitosti vzpomeňme i Jana Vysoudila ml. zvaného „Michálek“, který
ještě v 60. letech aktivně vedl v obci vlastivědný kroužek a organizoval besedy
a přednášky z historie. Nám pamětníkům se vybaví s povozem taženým koníkem
Nasťou a právě tohoto nadšence nám zachytil na svém obrázku místní malíř pan
Petr Herzig Dubický.
Nás dubické občany může hřát vědomí, že ve čtvrtek 22. ledna se v muzeu
v Mohelnici otevřela stálá expozice pod názvem „Pravěk Mohelnicka“. Ředitelka
Vlastivědného muzea v Šumperku paní Gronychová při otevření expozice
prohlásila, že právě jedno z prvních archeologických muzeí vzniklo krátce po
1. světové válce v Dubicku díky úsilí a práci několika amatérských archeologů,
kteří mají v muzeu i svou Síň slávy.
V červnovém Zpravodaji se dočteme o práci těchto archeologů a o některých
exponátech dubického muzea.
Josef Koruna
kronikář obce

