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Vážení spoluobčané,
v současné době prožíváme největší omezení naší svobody v rámci opatření
souvisejících s pandemií COVID-19. Velice Vás žádám o dodržování vládních nařízení,
přestože se s nimi nemusíme ztotožnit a také můžeme mít velké výhrady k osobnostem,
které vyhlašují tato opatření a v mnoha případech je sami nerespektují. Pokud tato
opatření budeme všichni dodržovat, věřím, že se rozvolnění dočkáme v dohledné době.
Všechna omezení, která v současné době musíme strpět, by však neměla ovlivnit
radostné prožití Velikonočních svátků. Ve svatém týdnu budeme opět v místním rozhlase
podporovat všechny děti, které budou chtít „hrkat“.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:
Mimo jiné bylo řešeno:
 podání žádosti o vydání stavebního a územního souhlasu na rozšíření stavebního obvodu
Na Tvrzi,
 podání žádosti o vydání stavebního a územního souhlasu na parkoviště u školy (po nemovitosti p. Braného),
 příprava projektu na opravu komunikace k fotbalovému hřišti,
 podání žádost o dotaci z Olomouckého kraje ve výši 500.000 Kč na parkoviště u školy,
 příprava žádosti o dotaci na opravu střechy školní jídelny, kde je rozpočet 1,2 mil.
vč. DPH,
 podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství na opravu božích muk František a trojboká boží muka (za Dubickou zemědělskou směr k Pazderně) a z Olomouckého kraje ve
výši 50.000 Kč na opravu božích muk František,
 podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 450.000 Kč a z Olomouckého kraje ve
výši 100.000 Kč na nové auto po hasiče,

 podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5,5 mil. Kč na rekonstrukci
budovy OÚ (oprava střechy, podřezání budovy, oprava fasády)
 podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2,5 mil. Kč na dětská hřiště
u jednoty a u cyklostezky,
 výběrové řízení na opravu potoka, kdy nejnižší nabídka je 14.150.900 Kč bez DPH. Na akci
jsme získali příslib dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 10.000.000 Kč,
 projednání změny dopravního značení v obci spočívající v umístění označení zóna
30 km/hod. s předností zprava odsouhlasené dopravním inspektorátem Policie Šumperk. Jedná se o ulice Na Výsluní, 7. května, U Lesa, U Hájovny, Na Pekle, Benedova,
Cihelna,
 záměr obce Dubicko na pronájem nebytových prostor v objektu Obecního úřadu Dubicko,
Velká Strana 56, kde bude obnovena služba kadeřnictví,
 připojení se k dotaci Mikroregionu Zábřežsko – Zábřežsko třídí II. Předpokládáme, že
v září letošního roku by každá nemovitost obdržela žlutou popelnici 240 litrů na plasty
(na místo dosavadních pytlů). Dále by měla být posílena sběrová místa o další nádoby na
tříděný odpad,
 schválení částečné úpravy bytu č. 1 v Družstevní ulici č.p. 159,
 schválení Dodatku č. 1/2021 ke Směrnici č. 02/2019 oběh účetních dokladů, týkající se
změny seznamu účetních deníků a číselných řad v účetnictví,
 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dubicko ve výši 10.000 Kč Společnosti pro ranou
péči, pobočka Olomouc, na částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním služby
rané péče jedné rodině v Dubicku a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této
dotace,
 zpráva o činnosti Místní knihovny Dubicko za rok 2020, kterou předložila Středisková knihovna Úsov, včetně vyúčtování knihovních fondů zakoupených z příspěvku obce
Dubicko,
 uzavření pojistných smluv na pojištění odpovědnosti pracovníků obce Dubicko při výkonu
povolání u Generali České pojišťovny a.s.,
 prodej již nevyužitelného vyřazeného starého kontejneru fyzické osobě za 2000 Kč,
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Dubicko Svazku
obcí Mikroregionu Zábřežsko ve výši 99.881 Kč na pokrytí neinvestičních výdajů spojených
s realizací projektu „Zábřežsko třídí“ v rámci 126. výzvy Operačního programu Životního
prostředí,
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční návratné finanční výpomoci z rozpočtu
obce Dubicko Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ve výši 565.990 Kč na předfinancování
neinvestičních výdajů spojených s realizací projektu „Zábřežsko třídí“ v rámci 126. výzvy
Operačního programu Životního prostředí,
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Dubicko Svazku
obcí Mikroregionu Zábřežsko ve výši 13.163 Kč na pokrytí neinvestičních výdajů spojených
s realizací projektu „Zábřežsko kompostuje 2“ v rámci 122. výzvy Operačního programu
Životního prostředí,

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční návratné finanční výpomoci z rozpočtu
obce Dubicko Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ve výši 74.590 Kč na předfinancování neinvestičních výdajů spojených s realizací projektu „Zábřežsko kompostuje 2“ v rámci
122. výzvy Operačního programu Životního prostředí,
 vydání souhlasu obce Dubicko s poskytnutím finančních prostředků z vlastních finančních zdrojů na spolufinancování projektu „Oprava víceúčelového hřiště TJ Sokol Dubicko“
z programu Národní sportovní agentury, výzva 12/2020, Sportovní infrastruktura – investice do 10 mil. Kč,
 Veřejnoprávní smlouva č. 11/2020 o poskytnutí investiční dotace – fyzické osobě na pokrytí části nákladů spojených s realizací projektu „Zřízení retenční nádoby a odpojení dešťové
vody od splaškové kanalizace RD “ ve výši 25.000 Kč,
 schválení rozpočtu obce Dubicko na rok 2021 ve finančním objemu: příjmy ve výši
24.478.275,87 Kč, výdaje ve výši 29.878.275,87 Kč a financování ve výši (+) 5.400.000 Kč,
které se skládá z přebytku hospodaření obce za rok 2020,
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 01/2021 z rozpočtu
obce Dubicko Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvková organizace, ve výši
2.185.000 Kč, na pokrytí investičních výdajů spojených s realizací projektu „Zkvalitnění
výuky ZŠ Dubicko“ v rámci 15. výzvy IROP v roce 2021,
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na investiční akci č. 02/2021 z rozpočtu
obce Dubicko Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvková organizace, ve výši
680.613,63 Kč, na částečné pokrytí investičních výdajů spojených s realizací projektu
„Zkvalitnění výuky ZŠ Dubicko“ v rámci 15. výzvy IROP v roce 2021,
 Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 01/2021, k zajištění udržování čistoty ulic
a jiných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně,
 souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Dubicko a členem zastupitelstva
obce Mgr. Václavem Hamplem, na uzavření dohody o provedení zápisů do obecní kroniky,
na období březen – prosinec 2021.

Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Knihovna
Knihovnice přeje všem čtenářům hlavně zdraví
a těší se na brzké setkávání. Připomínám, že knížky
se půjčují po telefonické domluvě přes dveře, protože nemáme výdejní okénko. Čtenář musí mít respirátor. Děkuji za pochopení
Jana Hartová

ODPADY
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem, kteří se snažíte třídit odpady, poděkovat. Změna v systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Dubicko byla zásadní, ale druhé pololetí minulého roku
ukázalo, že to byla cesta správným směrem. Z mnoha ukazatelů chci zdůraznit následující:
uvedené hmotnosti jsou v kg/občan
období:
2017
2018
2020Q1
2020Q2
2020Q3
2020Q4

papír
10,6
12,1
10,2
13,4
12,7
24,5

plast
7,4
8
7,9
8,1
28,1
22,9

sklo
17,2
15,8
12,1
21,8
30,8
14,7

SKO (černá popelnice)
205
209,8
229,1
300,5
107,2
155,0

Tato čísla jsou velice optimistická, ale také jsem si vědom, že tři čtvrtiny loňského roku byly
ovlivněny pandemií.
Rad bych upozornil na několik věcí. Pokud potřebujete vyhodit sklo nebo železo, které se
nevejde do otvoru zvonů, uložte tento odpad na sběrném dvoře nebo u ČOV, kde jsou velké
otvory pro vhoz. Jakékoliv odložení odpadu mimo nádobu je špatné řešení a je považováno za
zakládání černé skládky se všemi důsledky tohoto jednání.
Elektroodpad musí být odevzdán na sběrný dvůr kompletní (např. lednice a pračky s motorem i kompresorem).
Někdo nám vylil vyjetý převodový olej do velkoobjemového kontejneru na železo u ČOV
a tento olej vytéká z kontejneru. Nevěřím, že dotyčný nevěděl, že by takto neměl jednat.
Pokud nevíte, co kam uložit, zavolejte a domluvíme se. Na sběrném dvoře jsme schopni
od Vás odebrat veškerý vytříděný domovní odpad. Pokud vše vytřídíte a nevíte, co se zbylým
odpadem, neodkládejte ho vedle nádob v igelitových taškách, ale určitě bude patřit do černé
popelnice.
Když v zimních měsících jdete po obci, tak mnohdy cítíte, že z některých komínů se do
prostředí šíří jedy, které vznikají pálením dřevotřísky, plastových věcí… Mnozí z nás se
pohoršujeme nad ničením přírody v zemích třetího světa, ale často se chováme stejně, ne-li
hůře.

Klid a psi

Vážení spoluobčané,

nacházíme se v jarním období, kdy začínají také práce kolem rodinných domků, a to včetně těch hlučných činností (sečení trávy, motorové pily…). V této souvislosti Vás opět žádám
o omezení hlučné práce o nedělích a svátcích. Buďme ohleduplní vůči svým sousedům, kteří si chtějí alespoň jeden den v týdnu užít klidu. Neprovádějte proto hlučnou práci v neděli
a o svátcích.
Ve všech částech obce se během celého roku hodně objevují poklady po psích mazlíčcích. Na nově opravené uličce
kolem tenisových kurtů a také na části cyklostezky mezi nemovitostmi Brostíkových a Hamplů je to zvlášť do očí bijící.
Žádám tedy občany, aby po svých psích miláčcích uklízeli
exkrementy a udržovali tak pořádek v naší obci.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Útlum - To v žádném případě!

Náš lukostřelecký oddíl AVZO DUBICKO p.s.
dobu kovidovou využívá naplno.

V lednu nám grafička Pavla Hlaváčová z Plzně dotáhla do zdárného konce návrh našeho
nového loga. Také nám navrhla banery a další propagační materiály. K těm také použila nádherné fotografie, které nám zhotovil Jiří Votava z Mohelnice. Nám už zbývalo jen si to vše
nechat v Zábřehu u pana Tělupila (mimochodem rovněž lukostřelec) vytisknout. Tohle nás
jistě pozvedne výš v oblasti naší prezentace, reklamy i sponzoringu. Také už zaznamenávám
zvýšenou hrdost a sebevědomí našich členů.
Neméně důležitým projektem bylo založení UČEBNY na Googlu. Již od vzniku našeho oddílu jsem toužil mít nějaké úložiště nebo knihovnu, ke které by měl každý člen oddílu přístup. Až nyní měla naše instruktorka Nelča skvělý nápad využít k tomuto účelu
aplikaci z nabídky Googlu. Zatím se ji učíme používat. I tak jsme v ní už udělali spoustu práce. Založili jsme 5 témat, ve kterých máme již 30 dokumentů - metodické listy, výukové obrázky, diplomové práce dotýkající se lukostřelby, metodiky výcviku lukostřelby,
soutěžní řády a spoustu dalších věcí. To ovšem není vše! Pokud tuhle aplikaci znáte, pak
víte, že umožňuje tvorbu kvízů (testů). Máme za sebou test z bezpečnostních pravidel a připravujeme přezkoušení všech členů oddílu ze soutěžního řádu MZP. Je to skvělý nástroj
pro studium.
Tím naše práce ani zdaleka nekončí. Chystáme oddílový závod a to hned jak nám to vláda
povolí. To je spousta práce. Taky nezapomínáme na individuální tréninky a konzultace, údržbu terčovnic a jiného materiálu. Snažíme se zkrátka, abychom dobu kovidovou nejen přečkali,
ale abychom byli na jejím konci stejně dobří jako před jejím začátkem a možná i lepší. S tímto
konstatováním přeji všem lukostřelcům „ať nám to lítá“.
Vedoucí oddílu Roman Žilka

Příběh o umělém jezeru Hosena v Dubicku

Je to již dvacet let, co jsme oživili antropogenní krajinu vznikající činností člověka umělým jezerem Hosena. Dvacet let v historii je jen okamžik, ale v lidském životě to je dospělý
člověk vnímající, bádající a hlavně zvídavý. Proč bylo umělé jezero vytvořeno a kdo ho „vykopal‘‘? Vyprávění příběhu o vzniku umělého jezera musíme začít od začátku. Pro zpracování
Územního plánu cca v roce 1998 obce Dubicko bylo nutné zpracovat podklad Územní systém ekologické stability, který pro nás zpracoval Dr. Bauer z Brna. Ze znalosti průřezu vrtu
HV 202 u Luhového remízku, ze kterého jsme v první etapě výstavby vodovodu čerpali vodu
pro obec, kde je první mocnost zvodnělého štěrku do hloubky 30 metrů, jsem navrhl zpracovateli Územního systému ekologické stability vytvořit umělé jezero na propojení Lužního
potoka s lesem Potůčky. Jezero vytvořit v místě, kde je zatrubněná meliorační vodoteč. A tak
jsme v zastupitelstvu obce schválili územní plán, kde bylo mimo jiné navrženo vytvoření Malé
vodní nádrže Hosena.
Proč právě „HOSENA“. Pro původ tohoto názvu se musíme vrátit do 15. století, kdy Jiří
starší Tunkl z Brníčka a na Zábřeze (1455 – asi 1494) rozšířil původní rybník na 82 ha. Rybník se rozkládal mezi Dubickem a Bohuslavicemi, sahal až do míst dnešního jezera, kde jsou
obecní pozemky, které byly zamokřené a místní sem chodili pást dobytek a hlavně husy. Když
se na vesnici sypalo husám zrní, tak se říkalo „Hosa na, hose na“, proto nese tento pozemek
dodnes historický název „Hosena“.
Projektovou dokumentaci na „Malou vodní nádrž‘‘ zpracoval Ing. Ladislav Ille, TERA Zábřeh. Po povodních v roce 1997 byly opravovány inundační hráze kolem řeky Moravy. Opravu
pro Povodí Moravy vyhrála v roce 2000 firma TOMSTAV s.r.o. Olomouc, které jsme prodali
na opravu hrází podorniční vrstvy hlín mocnosti cca 1 m za 220 tis. Kč. Tímto výkopem jsme
zahájili stavbu umělého jezera a přístupové cesty. Při zahájení přístupové cesty vznikla dnes
úsměvná situace. Zemědělské družstvo Dubicko po nás vymáhalo uhrazení nákladů na to,
že se budou muset vícekrát otáčet na poli, protože ho přístupovou cestou rozdělíme. Byla
na to dokonce Vyhláška Ministerstva zemědělství ČSSR. Nakonec jsme nic neplatili, protože
se převážně jednalo o využití pozemků v majetku obce, kde cesta do remízku v Luhu dříve
vedla. Jako chlapec si původní cestu pamatuji, byla klikatější a rostly podél cesty švestky, než
ji zemědělci rozorali.
Začátkem roku 2001 obec získala dotaci na II. etapu oddílné gravitační kanalizace v délce
4 km z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 5,655 mil. Kč, což představovalo 55 % z hodnoty
díla. Finance do hodnoty 10,455 mil. Kč jsme si museli zajistit z vlastních prostředků. Přes
1 mil. Kč bylo zajištěno vložením břemene k obecnímu pozemku v rozsahu stavby jezera „Hosena“ ve prospěch Úsovska a.s. pro těžbu štěrkopísků. Těžba štěrkopísků započala v květnu
roku 2001, za 1 tunu vytěženého štěrku jsme získali 10 Kč.
Jen pro zajímavost, na stavbu „Malé vodní nádrže‘‘ bylo vypsáno výběrové řízení, které
vyhrál EKOZIS s.r.o. Zábřeh s částkou něco přes 5 mil. Kč. Výběrové řízení bylo zrušeno.
V září roku 2001 stavbu Malé vodní nádrže Hosena firma Úsovsko a.s. dokončila a zaplatila obci 1 000 000 Kč. V průběhu výkopových prací doznala stavba zásadních změn.
Do umělého jezera byla v projektu navedena vodoteč z Potůčků. Vodoteč vlivem suchých
let vyschla, záměr se nerealizoval. V jižní části jezera je hloubka 7,5 m a severní nad ostrůvkem od 2 do 3 m. V umělém jezeru byl vytvořen ostrůvek, ke kterému vede pod úrovní
vody štěrkový hřbet a na severovýchodní straně je litorální pásmo – mělká partie, která má
nezastupitelnou roli jako stanoviště pro vodní organismy. Na ostrůvku byly vysazeny duby,

jasany a břízy, které jsem daroval obci. Výsadbu dubů a keřů kolem přístupové cesty a Hoseny zajistil Ing. Stanislav Soják v letech 2003–2004. Keře kolem přístupové cesty vysadili
žáci Základní školy Dubicko v roce 2003. Výsadbu švestek a jeřabin na břehu z Potůčků,
remízky na zatravněné ploše a dosadbu biocentra duby a jasany zajistili taktéž žáci a učitelé
ZŠ v letech 2004–2010 v rámci Dne země, který je každoročně 22. dubna. V říjnu 2018
pak při příležitosti oslav 100 let od vzniku ČSR 28. října 1918 zasadili také památnou lípu.
Ze spolků prostor biocentra využívá Sbor dobrovolných hasičů Dubicko, který si pro svoji
činnost vystavěl na konci přístupové cesty zázemí a Spolek rybářů obce Dubicko, který byl
založen 17. 4. 2003 jako občanské sdružení s povolením výkonu rybářského práva na Malé
vodní nádrži „Hosena“. V posledních letech využívá prostor biocentra a cyklostezky také
Sokol Dubicko k velmi zdařilým akcím Spolu v pohybu.
Koncem roku 2020 vysochal řezbář Jaroslav Pecháček u jezera z kmene dubů vyrostlých
v Benedově ulici na pozemku Ing. Jaromíra Kurečky lavičky ryby a bobry. Řezbář, žijící
s rodinou v Hanušovicích v historickém objektu bývalého rychtářství. Jeho specializací je
řezba dřevěných soch výhradně motorovou řetězovou pilou. Řezbařině s motorovou pilou
se věnuje již 21 let. Za svoji kariéru absolvoval bezmála již 100 sochařských sympozií u nás
i v zahraničí a vyřezal více než 3500 soch. Jeho sochy vlastní spousta známých osobností,
např. Ilona Czáková, Blanka Šrůmová, Roman Horký, Alexej Pyško a mnozí další. Vytvořil
a vztyčil nejvyšší sochu v České republice, měřící 16,4 m a úspěšně se zúčastnil soutěže Česko-Slovensko má talent 2012, která proběhla současně na TV Prima a TV JOJ, kde vyřezal
motorovou pilou během 4 minut tvář starce. Je držitelem tří českých rekordů v rychlořezbě
motorovou pilou a dvou světových prvenství v řezbě dvěma motorovými pilami současně.
Je zatím jediný řezbář na světě, který tuto techniku řezby soch ovládá, navíc v rekordním
čase, který je zapsán v knize rekordů. V roce 2020 byl zařazen do Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky, britského vydavatelství British Publishing House. Druhým
dřevosochařem je Miroslav Burša z Březiny, který vysochal z kmene dubů lavičku bota
a pulci. O své práci hovoří takto „Především oproti běžným dřevařským pracím do toho
vkládám city, smysl pro umění a snažím se, aby moje socha řekla víc, než jen to, co vidíte
od prvního pohledu, ale aby ve vás probudila právě ty emoce a pocity, které jsem do kusu
kmene „prostřednictvím“ své motorové pily vložil během jeho opracování až do vzniku
dané sochy, plné „tichých slov“.
Na podzim roku 2020 byly podél cyklostezky z Hoseny k Bohuslavicím vysazeny převážně
hrušky a v menší míře moruše, oskeruše, maliny, ostružiny a indiánské borůvky. Výsadbu
organizovala Rada obce Dubicko za účasti hasičů, rybářů, sokolů, myslivců a občanů z Bohuslavic. Jen víc takových počinů, za které je potřeba zúčastněným poděkovat. Odměnou jim
jednou budou sladké hrušky a třeba i maliny.
Hektičnost dnešního světa má prokazatelný negativní vliv na nejmladší generace, rodiny
žijí v neuvěřitelně rychlém tempu. Je velmi důležité odtrhnout mladší generace od virtuální
reality a ukázat jim, že člověk je součástí přírody a hlavně je přesvědčit, že volný čas není nuda.
Hosena je ideální místo pro odpočinek. Severovýchod, zahalený hustými lesy, třpytící se hladina vodní plochy a biocentrum nám připomínají, jak je pro nás příroda důležitá.
Važme si tohoto místa a chraňme ho !
V Dubicku 7. 3. 2021

Josef Sobotík

V sobotu 2. 1. 2021 zemřel ve věku 92 let pan Jan Morávek,

který byl úzce spjat s Kruhem přátel hudby v naší obci.
Jenda Morávek byl a zůstává pro mne hanáckým Pánbíčkem. Měl všechny boží rysy a hanáckou rozšafnost a moudrost.
Bývalý učitel Lidové umělecké školy (Lidušky) v Uničově, milovník klasické hudby, využil v osmdesátých letech minulého
století příležitost k založení tak zvaných Kruhů přátel hudby
v 27 obcích a osadách na Uničovsku. Šel na to chytře. Všechna
Jednotná zemědělská družstva měla zvláštní fond na uspokojení kulturních potřeb pracujícího lidu. Tuto aktivitu nebylo
možno odmítnout. Jenda trpělivě objížděl předsedy Jednotných zemědělských družstev, až získal jejich souhlas. Vznikla nejhustší koncertní síť na kilometr čtvereční na světě. Na Uničovsku
se tak rok co rok uskutečnilo několik set koncertů a ne ledajakých. I v nejmenších obcích bez
koncertního sálu, ale s malým kostelíkem či mateřskou školkou se začala objevovat zvučná jména hvězd koncertních pódií, jakými byli např. Josef Suk, Eduard Haken, Pavel Šporcl, Štěpán
Rak, Jiří Hlaváč, Jaroslav Krček, Smetanovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto a ve výčtu souborů
a sólistů bych mohl ještě dlouho pokračovat…
Jenda začal zvát i představitele profese herecké a tak v různých kombinacích s koncertními
umělci zněly verše v podání Radovana Lukavského, Otakara Brouska, Gabriely Vranové, Táni
Fischerové, Jitky Molavcové… Pokládám si za čest, že jsem byl ke spolupráci pozván i já a tak
mohu podat autentické svědectví o Jendovi, o organizaci koncertů a jejich ohlasu. Koncerty
byly hodinové, Jenda měl vždy zasvěcený úvod. Čas se musel striktně dodržovat, protože se po
odpoledním vystoupení přejíždělo jinam na podvečerní a potom ještě jinam na večerní. Harmonogram sestavoval Jenda tak, aby nedocházelo, jak on říkal, k časovým prodlevám. V praxi
to znamenalo, že jsme dojížděli do jednotlivých míst těsně před začátkem a odjížděli ihned po
skončení. Často se stávalo, že pohostinní pořadatelé připravili občerstvení. To ale Jenda dopředu
věděl a itinerář dle toho upravoval.
V autě seděl vždy vedle šoféra a navigoval spletí silniček a místních cest, které vedly k místu
konání. Během jízdy zároveň informoval, co se kde chystá k jídlu. Popravdě, chystalo se všude.
Skvělé hanácké koláče, místní uzeniny, v Troubelicích vždy minutková večeře, v Lošticích bývala
jednu dobu zabíjačka…
Za Jendou se nejezdilo jen na jedno vystoupení, ale rovnou na sedm až třeba čtrnáct, podle
toho, kolik času umělci měli. V sobotu a v neděli byla tři vystoupení denně, ve všední dny dvě.
Jak jinak pokrýt dvacet sedm pořadatelů? V posledních letech několik štací ubylo… Stát přestal podporovat tuto bohulibou činnost. Honoráře umělců byly sice jen symbolické, ale každý
z účinkujících se těšil na setkání s Jendou i s jedinečným publikem. Musím dodat, že Jenda tuto
nesmírně namáhavou a organizačně složitou agendu vykonával s láskou a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.
V posledních letech už ze zdravotních důvodů nemohl jezdit na jednotlivé koncerty. Ty se
však zásluhou dalších nadšenců a Jendových přátel konaly a konají dál. Bylo by škoda opustit
hudbymilovné Hanáky a Hanačky, z kterých vychoval snad nejlepší, nejvstřícnější a zároveň
nejzasvěcenější posluchače, s jakými jsem se kdy setkal.
Jan Morávek, pro přátele Jenda, včera v noci zemřel. Odešla jedna z největších osobností, s jakou jsem se v životě setkal. Vše, co na poli hudebním vykonal, bude žít dál. V nás účinkujících
i v každém z těch desítek tisíc posluchačů, kteří se zúčastňovali na Uničovsku a jeho okolí koncertů.
Štafetu převzala za Jendu paní doktorka Karla Vymětalová a vede si skvěle. Dobře ví, že
Jendou zaseté símě hudby a slova, ponese ještě dlouho vzácné plody lásky k naší zemi, k lidem
a k Bohu.
Alfred Strejček 5. ledna 2021
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
www.scitani.cz
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pro Olomoucký kraj
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
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společensKá KroniKa
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:

Adam Vachutka
Adriana Bartošíková
Magdalena Bartošová
Jakub Sedláček

Dubicko, Na Pekle 310
Dubicko, Nová ulice 122
Dubicko, Velká Strana 52
Dubicko, Družstevní 173

Z našich řad odešli:

Petr Koruna

Dubicko, Velká Strana 56

JUBILANTI

v měsíci leden – březen 2021

oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Vinklerová Marie
Marková Jaruška
Kupková Anna
Suchá Julie
Neoral Josef
Vychodilová Aloisie
Froncová Marie
Grauová Drahomíra
Kupková Anna
Kopová Jiřina
Pulkertová Libuše
Müller Vratislav
Hofr Jiří
Smékal František
Šafářová Jaroslava
Lajdorfová Jana
Žerníčková Alenka

Horníčková Drahomíra
Nétková Marie
Kunertová Eva
Divišová Stanislava
Linhart Ladislav
Utěšený Josef
Kopp Jaroslav
Zajíčková Jarmila
Urbášková Jena
Koppová Dana
Balcárková Vlasta
Kupka Miroslav
Unzeitig Eduard
Kotrle Josef
Bartošíková Jarmila
Zbíral Lubomír
Reiterová Věra

Do dalších let přejeme všem jubilantům hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Vzhledem ke změně zákona o evidenci obyvatel již OÚ nedostává informace o uzavřených manželstvích
občanů naší obce. Proto prosíme novomanžele, aby po svatbě 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 2021/I
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

