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Vážení spoluobčané,
blíží se čas vánočních svátků. Doba, kterou chce jistě každý z nás strávit
v kruhu svých nejbližších, odpočinout si a načerpat síly do nového roku.
Nebojme se o Vánocích zastavit a udělat tak něco pro sebe a naše rodiny,
vychutnat společně se svými blízkými vánoční atmosféru.
Děkuji všem, kdo se podílejí na každodenním životě naší obce – podnikatelům
a jejich zaměstnancům, lidem angažujícím se v občanských sdruženích,
maminkám a jejich dětem, seniorům. Za spolupráci děkuji kolegům zastupitelům,
pracovníkům naší obce, pedagogickému sboru a zaměstnancům školy.
Všem Vám děkuji za obětavost a za Váš čas, který jste věnovali pro naši obec
a naše spoluobčany.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám a Vašim rodinám jménem rady obce popřál s blížícím se koncem roku hlavně zdraví, hodně štěstí a osobní pohodu.
Josef Sobotík
starosta

ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo obce na svých jednáních řešilo mimo jiné:
▶ Obecně závaznou vyhlášku obce Dubicko č. 02/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.
▶ Rozpočtové provizorium obce Dubicko na období leden – březen 2013.
▶ Návrh na řešení rozšíření stavebního obvodu v lokalitě Na Tvrzi, dle předložené
dokumentace.
▶ Informaci starosty obce o stavu řešení a financování projektu „Revitalizace MŠ
Dubicko“.

▶ Informaci o průběhu akce „Rekonstrukce sokolovny Dubicko“. V této souvislosti
ukládá radě obce zapracovat částku 1,2 mil Kč do návrhu rozpočtu roku 2013
na akci „Rekonstrukce sokolovny Dubicko“.
▶ Předložený návrh na revitalizaci zeleně v obci Dubicko, spočívající ve vykácení
aleje javorů na ulici Velká Strana s následnou výsadbou kulovité formy akátu.
▶ Pokračování v záměru vestavby šesti bytů v objektu kabiny FC Dubicko – malometrážní byty.
▶ Změnu Stanov Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko.
▶ Zahájení procesu přípravy tvorby místní integrované strategie pro území MAS
Horní Pomoraví a bylo seznámeno s nabídkou nominace členů do pracovní
skupiny pro přípravu této strategie.

Rada obce na svých jednáních řešila mimo jiné:
▶ Zajištění zpracování projektové dokumentace na přeložku STL plynovodu v ulici
Na Výsluní z pozemku ve vlastnictví JUDr. Jánského na obecní pozemek.
▶ Výstavbu řadových domů v lokalitě stavebního obvodu „Na Tvrzi“.
▶ Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu „Zpracování územního plánu obce Dubicko“.
▶ Vyhovění žádosti Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o svolení využití finančních prostředků, zasílaných od zřizovatele na provoz
školy, k přechodnému a krátkodobému překlenutí financování aktivit v projektu
EU peníze školám a v projektu Comenius – Mezinárodní spolupráce škol
na období trvání projektů v období od září 2012 do srpna 2014.
▶ Záměr obce na výkup podílu 1/4 pozemku dle PK p. č. 1255/2 o výměře 724 m2
a podílu ¼ pozemku dle PK p. č. 1256 o výměře 6132 m2, vše v k. ú. Dubicko
(lokalita Nad Františkem) od fyzické osoby, za cenu stanovenou dohodou.
▶ Zajištění zpracování studie na rozšíření stavebního obvodu „Na Tvrzi“ o další
pozemky určené pro výstavbu rodinných domků.
▶ Pokácení ořechu na zahradě mateřské školy z důvodu zajištění bezpečnosti dětí
a pokácení stříbrného smrku rostoucího na hraně Dubického potoka u pomníku
padlých z 1. světové války, který kořeny narušuje stabilitu zděné hráze potoka.
▶ Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce
„Úpravy veřejného prostranství v obci Dubicko – parkoviště“, a její přidělení
vítězi soutěže fy STRABAG a.s.
▶ Žádost adresovanou Národnímu památkovému ústavu, o písemné vyjádření
k plánované opravě kulturní památky márnice na místním hřbitově.
▶ Vypsání petice občanů ve spolupráci se starosty okolních obcí na zachování
gynekologické ambulance ve zdravotním středisku Dubicko.
▶ Akční plán Mikroregionu Zábřežsko 2007-2013 – aktualizovaný v listopadu 2012,
týkající se obce Dubicko.
▶ Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce
„Zpracování územního plánu obce Dubicko“, a přidělení zakázky vítězi soutěže
Ing. arch. Radoslavu Špokovi, Uherské Hradiště.
▶ Vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace rozšíření
stavebního obvodu „Na Tvrzi II“, „Na Pekle II“ a přeložky STL plynovodu
„Na Výsluní“.

▶ Vydání souhlasu se zpřístupněním Územního plánu obce Dubicko a jeho zveřejněním v projektu Olomouckého kraje „Informační portál digitálních map
Olomouckého kraje“.
▶ Informaci Státního zemědělského intervenčního fondu o schválení dotace Obci
Dubicko ve výši 445 600,- Kč na realizaci projektu „Úprava veřejného prostranství v obci Dubicko“ v rámci MAS Horního Pomoraví o.p.s.
▶ Odstranění stavby prodejního stánku z obecního pozemku p. č. 1966 u autobusové zastávky.
▶ Nabídku společnosti ASEKOL s.r.o. na zapojení občanů obce a dětí Základní
školy a mateřské školy Dubicko do soutěže „Sbírej a vyhraj“.
▶ Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávku „Dodavatele tepla a služeb spojených s povinnostmi
vztahujícími se k provozu kotelen“.
▶ Závěrečné vyhodnocení akce projektu „17 TI Dubicko“ (Technická infrastruktura
pro 17 rodinných domků) provedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
▶ Závěrečné vyhodnocení akce „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dubicko“,
akceptační číslo 08022084 Sběrný dvůr Dubicko, provedené Státním fondem
životního prostředí ČR.
▶ Akceptaci žádosti Obce Dubicko Ministerstvem životního prostředí ČR na realizaci akce „Revitalizace MŠ Dubicko“.
▶ Poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 000,- Kč Římskokatolické farnosti
Dubicko na financování opravy oken v kulturní památce římskokatolickém
kostele Povýšení sv. Kříže.
▶ Dopis zaslaný řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Ostrava včetně
19 podpisových archů, ve věci zachování gynekologické péče v obci Dubicko.
▶ Přiznání dotace typu „B“ na rok 2012 na základě doporučení komise pro mládež,
kulturu a tělovýchovu a v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko, následovně:
∙ OREL Jednota Dubicko – Svátek maminek – ve výši 800,- Kč
∙ Sbor dobrovolných hasičů – memoriál B. Sládka – ve výši 6 000,- Kč
∙ Dubická včela – Pečení a zdobení perníků – ve výši 1 500,- Kč
∙ Dubická včela – Perníky – ve výši 1 000,- Kč
∙ Unie rodičů – Probouzení přírody – ve výši 500,- Kč
∙ Unie rodičů – Dětský den – ve výši 500,- Kč
∙ Unie rodičů – Mikuláš a zpívání – ve výši 1 000,- Kč
∙ Mgr. Václav Hampl – Mikulášská besídka – ve výši 2 500,- Kč
∙ TJ Sokol Dubicko – Hodový turnaj – ve výši 1 550,- Kč
∙ TJ Sokol Dubicko – Míčový víceboj – ve výši 880,- Kč
∙ TJ Sokol Dubicko – Volejbalový turnaj – ve výši 1 010,- Kč
∙ TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj stolního tenisu – ve výši 3 000,- Kč
∙ Český zahrádkářský svaz Dubicko – Výstava ovoce a zeleniny – ve výši 1 427,- Kč
∙ FC Dubicko – Memoriál Miroslava Plháka – ve výši 8 000,- Kč
▶ Protokol o výsledku kontroly dodržování předpisů o inspekci práce, provedené
dne 5.–6.11.2012 u Obce Dubicko Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj.
▶ Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Dubicko, jako objednatelem a STRABAG a.s.
Praha, jako dodavatelem, na realizaci projektu „Oprava místní komunikace ulice
Smíchov Dubicko“.

▶ Nominaci zástupců obce Dubicko – místních aktérů do procesu přípravy a schvalování strategie rozvoje území MAS Horního Pomoraví v období 2014–2020
ve složení :
- zástupce za obce – Josef Sobotík, starosta obce
- zástupce za podnikatele – Miroslav Šafář
- zástupce za neziskové organizace – Luděk Horák
- zástupce za příspěvkové organizace – PhDr. Ivana Křížková
▶ Návrh na schválení přípravy studie na vestavbu šesti malometrážních bytů
na objektu kabiny FC Dubicko.
▶ Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávku „Zpracování projektové dokumentace inženýrských
sítí stavebního obvodu „Na Tvrzi II “, „Na Pekle“ a přeložka STL plynovodu
„Na Výsluní“.
▶ Poskytnutí příspěvku Charitě Zábřeh z rozpočtu obce Dubicko pro rok 2012
ve výši 8 000,- Kč na základě doporučení sociální komise Rady obce Dubicko.
V Dubicku 12. 12. 2012

Josef Sobotík
starosta

Upozornění na změny týkající se správy daně z nemovitostí po 1. 1. 2013
Dnem 1. ledna 2013 nabývá účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě
ČR, na základě kterého dojde k nové organizační struktuře finanční správy.
Místní příslušnost bude k finančnímu úřadu s krajskou působností (KFÚ), v našem
případě to bude: Finanční úřad pro Olomoucký kraj a stávající finanční úřady
se stanou územními pracovišti (zkráceně ÚzP).
Seznam ÚzP náležejících k Finančnímu úřadu pro Olomoucký kraj:
Prostějov, Konice, Olomouc, Litovel, Šternberk, Přerov, Hranice, Šumperk, Jeseník,
Zábřeh (z těchto ÚzP budou sloučeny všechny nemovitosti poplatníka do jednoho
přiznání – viz níže)
Naše nová adresa:
Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Zábřehu
Bezručova 9, 789 01 Zábřeh
Správa daně z nemovitostí:
Ze všech stávajících FÚ v rámci Olomouckého kraje budou od 1. 1. 2013 všechna
přiznání k dani z nemovitostí jednoho poplatníka sloučena do jednoho přiznání
a spis bude uložen na jednom z územních pracovišť dle výchozího algoritmu, který
tvoří přílohu tohoto upozornění, přičemž prioritním kritériem pro uložení spisu
v rámci kraje je bydliště poplatníka.
Takže má-li poplatník bydliště (sídlo) i nemovitosti v Olomouckém kraji, spis
bude uložen u ÚzP, v jehož působnosti se bydliště (sídlo) nachází. Z výše uvedeného vyplývá, že za všechny nemovitosti v rámci Olomouckého kraje bude jedno
přiznání a zaslána bude jedna složenka.
V případě jakékoliv změny okolností, rozhodných pro vyměření daně v rámci
těchto deseti stávajících FÚ, bude povinnost podat již od 1. ledna 2013 souhrnné
běžné nebo dílčí přiznání u územního pracoviště, u něhož bude uložen spis dle

přiloženého algoritmu. DIGITALIZACE ÚZEMÍ je také považována za změnu
okolností, poplatníkem se stává vlastník pozemků a má povinnost podat přiznání.
Digitalizace byla v roce 2012 provedena v následujících katastrálních územích:
∙ Brníčko u Zábřeha ∙ Postřelmůvek ∙ Drozdov ∙ Stavenice
∙ Leština u Zábřeha ∙ Crhov
Pokud nedojde k žádné změně okolností, není třeba přiznání podávat, správce
daně stanoví daň ze stávajících sloučených údajů. Znovu upozorňujeme, že za pozdní
podání přiznání bude vyměřena pokuta v minimální výši 500,-Kč.
Správa daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí:
U daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí nedojde k žádné
změně pracoviště, i nadále se budou podávat přiznání jako dosud u stávajícího
Finančního úřadu v Zábřehu, pouze bude nový název – viz výše.
Pozor! Od 1. ledna 2013 dojde ke změně čísla účtů pro placení daní.
Finanční úřad pro Olomoucký kraj má následující čísla účtů:
Majetkové daně:
▶ Daň z nemovitostí:
7755-47623811/0710
▶ Daň dědická:
7739-47623811/0710
▶ Daň darovací:
7747-47623811/0710
▶ Daň z převodu nemovitostí: 7763-47623811/0710
Závislá činnost:
713-47623811/0710
Srážková FO:
7720-47623811/0710
Srážková PO:
7712-47623811/0710
Správní poplatky:
3711-47623811/0710
Konstantní symbol: 1148 při platbě z účtu, 1149 při platbě pošt. poukázkou.
Variabilní symbol: rodné číslo (fyzické osoby), IČ (právnické osoby).
Pokladní hodiny: pondělí 8:00-11:00 a 13:00-15:00, středa 8:00-11:00 a 13:00-15:00.

SLUŽBA WEBCALL

Ing. Eva Bartoňová, správce daně

Vážení občané, informuji Vás o zavedení nové služby na MěÚ Zábřeh, která
vylepší a hlavně urychlí odbavení některých agend.
Jedná se o tzv. Webcall – možnost elektronického objednání se k vybraným
agendám. Služba je od 3. 12. 2012 zavedena pro tyto následující agendy: registr
vozidel, registr řidičů, evidence obyvatelstva, rejstřík trestů, zhotovení a výdej
cestovních pasů a občanských průkazů.
Zájemcům tento systém umožní objednat se na konkrétní den a hodinu.
Takto objednaní občané předejdou eventuálnímu čekání, než budou odbaveni.
Vstup do rezervačního systému je přes www.zabreh.cz odkaz v horní části
„Služby pro veřejnost“ a dále „Rezervační systém MěÚ“ nebo přes přímý link:
http://www.zabreh.cz/sluzby-pro-verejnost/rezervacni-system.
Josef Sobotík, starosta

Poděkování a blahopřání
V závěru končícího roku 2012 bych chtěla poděkovat všem učitelům, provozním
zaměstnancům a žákům za celoroční snahu, ochotu a aktivitu.
Rodičům, zákonným zástupcům, přátelům školy a zřizovateli děkuji za přízeň,
podporu a spolupráci.
Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků, krásné chvíle v rodinném kruhu
či s přáteli, hlavně zdraví, mnoho štěstí, osobních i pracovních úspěchů v roce 2013.
Mgr. Věra Braná, ředitelka školy

Projekt Comenius
V letošním roce se naše škola zapojila do dvouletého projektu mezinárodní spolupráce škol Comenius. Podařilo se nám totiž získat grant z Evropské unie z programu celoživotního učení. Našli jsme si partnerské školy ze Španělska, Řecka,
Portugalska, Turecka a Polska a společně s nimi realizujeme nejrůznější aktivity,
zaměřené na ekologii.
První rok se soustředíme na třídění odpadu, jeho recyklaci, na vytvoření přehledu výrobků, které jsou šetrné a nešetrné k životnímu prostředí, a na další využití
odpadového materiálu k výrobě užitečných předmětů. Budeme se zamýšlet nad
tím, jak snížit množství odpadu, oslavíme Den Země i Den vody a asi nejzajímavější aktivitou tohoto období bude módní přehlídka modelů, které vyrobíme z odpadových materiálů.
Druhý rok projektu se budeme zabývat různými zdroji elektrické energie,
vydáme školní noviny, které budou řešit vztah výroby elektrické energie a čistoty
ovzduší. Bude nás zajímat znečištění vod a odlesňování krajiny. Vytvoříme příručku s tipy, jak šetřit elektrickou energií v domácnosti.
Součástí projektu je i výměna dopisů mezi žáky zúčastněných škol a mezinárodní schůzky učitelů. První setkání pedagogů se konalo v říjnu 2012 v tureckém
městě Bartinu, druhá schůzka bude probíhat v lednu 2013 ve španělském Mieres
a v květnu 2013 přijedou učitelé z našich partnerských škol do Dubicka.
Cílem projektu je zamyslet se nad tím, jak my sami můžeme pomoci zlepšit naše
životní prostředí. Dozvíme se, jak podobné problémy řeší naši partneři v zahraničí,
a protože si s nimi budeme vyměňovat zkušenosti v anglickém jazyce písemnou
i ústní formou, budeme rozvíjet dovednost komunikace a motivovat tak žáky ke
studiu cizího jazyka.
Ivana Křížková, koordinátorka projektu
Výtvarné práce žáků ZŠ Dubicko
V měsíci říjnu se mohla veřejnost seznámit s výtvarnými pracemi žáků naší školy
v zábřežské galerii Tunklův dvorec, kde byla doprovodným programem výstavy
dospělých výtvarníků.
Výtvory našich dětí zde byly k vidění od 4. do 26. října, každý všední den v době
od 8 do 17 hodin. Výstava byla laděna především v podzimním duchu a jak bylo
vidět z kladných reakcí přítomných zástupců pořádající ZUŠ Zábřeh, vystavujících
výtvarníků i veřejnosti, všem se dílka našich dětí velmi líbila.
Mgr. Jana Trnková

RozhovoR

s paní učitelkou Ivanou Křížkovou
o návštěvě turecké školy

Paní učitelko, víme, že jste v říjnu
navštívila tureckou školu. Jak jste
cestovala?
Naše partnerská škola leží v Bartinu
na severu Turecka. Z Prahy jsem letěla
asi 3 hodiny letadlem do Istanbulu
a pak jsem druhý den pokračovala
sedm hodin autobusem do Bartinu.
Musím říci, že autobus byl velmi
pohodlný a luxusní.

Jsou nějaké rozdíly mezi naším
a tureckým vyučováním?
Skoro žádné. Do školy nastupují děti
také v šesti letech a učí se skoro stejné
předměty jako my. Rozdíl je v tom, že
všechny třídy začínají i končí vyučování
každý den stejně. Škola začíná v 9 hodin
a končí ve tři hodiny odpoledne.

Jak je to od nás daleko?
Bartin je od nás vzdálený asi dva a půl
tisíce kilometrů.
Byli na schůzce i jiní učitelé?
V Turecku jsem se setkala se zástupci
všech partnerských škol našeho projektu Comenius. Byli tam učitelé ze Španělska, Portugalska, Polska a Řecka.
Jaký byl program?
Hlavním programem byla návštěva
tříd, setkání se žáky a besedy s učiteli
o vzdělávání. Plánovali jsme také to,
co budeme v rámci projektu ve svých
školách s dětmi dělat, a vybírali jsme
naše společné logo. Vyhrála kresba
naší žákyně – Barbory Frýdové.

I prvňáčci?
Ano, i prvňáčci.
Navštívila jste nějaké zajímavé
památky?
V Istanbulu se mi moc líbila Modrá
mešita a sultánský palác Topkapi.
Nedaleko Bartinu jsme navštívili
skanzen, ve kterém jsme zhlédli
ukázky řemesel. Viděli jsme, jak se
vyrábějí šperky, hrnce, zbraně, jak
se tkají koberce a jak se stříbrem
vyšívají turecké tradiční šátky.
Jaké je v Turecku náboženství?
Téměř všichni obyvatelé Turecka jsou
muslimové. Místo kostelů mají mešity,
a když vstupujete dovnitř, musíte se
vyzout. Ženy musí mít při návštěvě
mešity na hlavě šátek.

Líbilo se Vám v turecké škole?
Moc se mi tam líbilo. Všichni byli velmi
milí, žáci byli nadšeni, že mohou mluvit
anglicky, a maminky některých dětí
nám dokonce připravily občerstvení
– uvařily turecké speciality a upekly
bábovky a zákusky.

Musí ženy nosit šátek na hlavě
pořád?
Ne. Ženy – muslimky se v Turecku
mohou rozhodnout, jestli chtějí šátek
nosit, nebo ne. Některé ženy, které jsem
potkala, šátek nosily, ale některé, i když
byly muslimky, byly bez šátku.

Co Vám nejvíce chutnalo?
Chutnalo mi všechno. V Turecku nejedí
vepřové maso, protože jim to náboženství zakazuje, tak jsme většinou měli
na oběd hovězí nebo kuřecí maso.
A právě to hovězí se zeleninou a medové zákusky mi chutnaly nejvíce.

Co byste řekla na závěr?
V Turecku žijí milí a přátelští lidé.
A těším se, až je znovu navštívím.
Děkujeme za rozhovor.
Žáci 9. třídy

Upozornění Policie ČR nejen pro seniory
18. 10. 2012
V souvislosti s množícími se případy krádeží na seniorech v poslední době
pokládáme za důležité varovat a upozornit občany, na co by si měli dávat pozor.
Nástrahám nejrůznějších chytráků a podvodníků se mohou i sami senioři aktivně
bránit tím, že budou dodržovat následující zásady:
Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Zkontrolujte, kdo je za
dveřmi přes kukátko, nejlépe panoramatické. Pořiďte si na dveře bezpečnostní řetízek. Nebuďte důvěřiví a nepouštějte cizí lidi do svých domů a bytů, nikomu nepůjčujte peníze.
Zvoní-li nějaký opravář nebo pracovník úřadu, případně jiných služeb (odečet
plynu, elektřiny, vody apod.), nechte si předložit jeho služební průkaz nebo raději
zavolejte na úřad či instituci, na kterou se dotyčný odvolává. Tyto instituce navíc
většinou domlouvají návštěvu svých pracovníků telefonicky předem nebo ji oznamují vývěskou v domě. V případě jakýchkoli pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte. Slušný člověk vaši ostražitost pochopí.
Podvodníci využívají různé „báchorky“, záminky a lsti, neštítí se ničeho, využívají vaší důvěřivosti, působí na vaše city, aby se dostali k vašim penězům. Pokud
z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu jiných způsobů, jak vás okrást.
Nevěřte historkám, že pracovník jde s vámi podepsat dokumenty, na základě kterých vám bude zvýšen důchod nebo sjednáno výjimečné pojištění, jde s vámi sepsat
výhodnou smlouvu na využití telefonu, rozšíření programů televize, vrátit přeplatek
za služby apod.
Nesedejte k cizím lidem do auta, nevěřte ani nejrůznějším povídačkám o nehodách a operacích v nemocnici, kvůli kterým nutně potřebují oni nebo dokonce
nějaký váš příbuzný (např. syn či vnuk) ihned finanční hotovost. Odkažte je na
Policii ČR, která jim ráda pomůže a vás ochrání.
Své úspory byste měli mít uložené v bance nebo ve spořitelně, neměli byste si
nechávat vyšší částky doma v různých skrýších. Tím, že po vás podvodník požaduje
zaplacení nějaké částky nebo zálohy, případně rozměnění peněz, vás nenápadně
přiměje k tomu, že mu bezděčně ukážete, kde své úspory schováváte. Pak už jen
stačí odlákat vaši pozornost a v nestřeženém okamžiku peníze sebrat. Proto také
často podvodníci pracují ve dvou i více, kdy jeden vás zabaví a druhý má možnost
krást.
Mějte po ruce důležitá telefonní čísla na rodinné příslušníky, policii, lékařskou
pomoc a hasiče, případně i na organizace, které se zabývají péčí o seniory. V případě
komplikací můžete rychle zavolat pomoc. Pokud se stanete obětí výše zmíněného
podezřelého jednání, zkuste zachovat klid a pokuste se zapamatovat si a vybavit si
důležité údaje o pachateli – především, zda to byl muž či žena, jak byl vysoký, jakou
měl postavu, oblečení, věk, barvu vlasů, očí. Jestli měl nějaké další typické znaky –
– brýle, vousy, tetování; jaký měl způsob řeči, chůze apod. Jestliže vám ukáže nějaký
doklad (průkaz), neváhejte a pro jistotu si co nejvíc údajů z tohoto dokladu opište.
Pokud dotyčný přijel vozem, zapamatujte si, nebo si zapište registrační značku
vozidla, případně typ a barvu. Váš popis může významně přispět k odhalení
pachatele a navrácení vašich věcí. Samozřejmě o celé události neprodleně informujte
policii na bezplatné tísňové lince 158.
por. Mgr. Marie Šafářová
komisař preventivně informační skupiny, Policie České republiky

Tělocvičná jednota Sokol Dubicko
Přestavba sokolovny na multifunkční zařízení
T. J. Sokol, Dubicko provozuje v obci zařízení, které slouží potřebám občanů
všech věkových generací k provozování spolkových aktivit a pořádání kulturních
akcí. Dubicko se svými 1 100 obyvateli a 250 členy tělocvičné jednoty je významnou
jednotou župy Severomoravské, kde se pořádají přebory župy ve volejbale, florbale
a stolním tenise. Je také pořadatelem župních akademií a sokolských sletů. Vzhledem k charakteru obce a její velikosti je sokolovna centrem kulturního a sportovního
dění.
Cílem přestavby je zkvalitnění sportovního i kulturního vyžití žáků ZŠ, členů Sokola
a obyvatel obce.
Body přestavby:
• Přeměna velkého sálu sokolovny z jednoúčelového (nyní pouze kultura – divadla,
plesy apod.) na sál multifunkční (kultura + sport).
• Snížení energetické náročnosti celého objektu.
• Zateplení stropu velkého sálu.
• Strop nad velkým sálem má v současné době velmi malý tepelný odpor, který
nesplňuje požadavky stávajících norem. Pro sportovní účely je nezbytná
výměna podhledu na odolný povrch pro míčové hry.
• Úprava osvětlení velkého sálu – osvětlení velkého sálu, které sloužilo pouze
pro kulturní akce je nevhodné pro sportovní činnost členů T. J. Proto je navrženo osvětlení změnit tak, aby sloužilo pro obě základní činnosti – sport
i kulturu.
• Výměna oken objektu – výplně otvorů v obvodovém plášti celého objektu již
technicky dožily. Svými technickými a tepelnými parametry neodpovídají
současným požadavkům. Zvyšují výrazně náklady na energie. Proto je nutno
tyto vyměnit za nové, které budou splňovat bezpečnostní a tepelně-technické
požadavky.
• Rekonstrukce kotelny, která je na pokraji havárie a je osazena 3 málo účinnými
kotli. Ty budou nahrazeny soustavou dvou kondenzačních kotlů s regulačními prvky.
• Změna charakteru podlahy – podlaha sálu, který byl využíván jen pro kulturní
akce je tvořena dosluhujícími parketami na nepružném podkladu, což je nevhodné pro jakékoliv pohybové aktivity.
I. etapa rekonstrukce bude realizována v termínu 3. 12. 2012 – 30. 4. 2013.
V této době bude v provozu malý sál, posilovna a hospoda se sociálním zařízením.
Na financování I. etapy se dosud podílejí Olomoucký kraj a Sokol Dubicko.
Zastupitelstvu obce Dubicko děkujeme za zařazení této investice ve výši 1,2 mil. Kč
do návrhu rozpočtu roku 2013.
Děkujeme za pochopení nutnosti řešit rekonstrukci.

Jiří Sobotík
starosta Sokola Dubicko

Na udržování lyžařských běžeckých tras se mohou v letošní zimní sezóně
těšit milovníci bílé stopy na Zábřežsku
Pokud to sněhové podmínky v letošní zimní sezóně dovolí, zajistí mikroregion
Zábřežsko podstatné rozšíření udržovaných běžkařských stop. V plánu je údržba
trasy Zábřeh (nástup při ul. Javorová, přes Račici) – Svébohov – Zborov – Horní
Studénky – Kocanda a zpět dlouhá 26 km. Vše je připraveno také k protažení stopy
ze Zábřeha (nástup u lomu) přes Lupěné po nově zbudované cyklostezce směrem
na Hněvkov a dále po loukách až do Hoštejna. Celková trasa Zábřeh – Hoštejn
a zpět měří 24 km, trasa Lupěné – Dolní Bušínov a zpět 10 km a okruh na Dolním
Bušínově kolem 8 kilometrů.
Úprava běžeckých stop se bude provádět v závislosti na stavu sněhové pokrývky
v daných lokalitách a s předpokladem, že strojové protahování těchto stop bude probíhat vždy v pátek, popř. v sobotu dopoledne, tak aby zájemci bílé stopy
mohli plně využít volných víkendů. Informace o stopách budou k dispozici na webových stránkách mikroregionu Zábřežsko, v jednání
je také zveřejňování informace o údržbě na běžkařském webu
www.bilastopa-spk.cz.
Ing. Kateřina Krejčí
tajemnice Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Vážení občané,
tým společnosti ASEKOL s.r.o. nás požádal o spolupráci v souvislosti s novou
soutěží Sbírej a vyhraj s cílem motivovat občany ke sběru drobných elektrozařízení.
Soutěž trvá od 16. 10. 2012 do 28. 2. 2013. Zapojit se může každý, kdo má doma
alespoň jeden starý spotřebič k vyřazení a donese jej spolu s informačním letákem
k nám na sběrné místo. Za jeden kus drobného elektra má soutěžící nárok na jeden
podpis pracovníka obce na sběrném místě.
Napište čitelně na leták adresu sběrného dvora Sběrný dvůr Dubicko jméno a příjmení pracovníka obce. Jakmile nasbírá pět podpisů, zastaví se na Obecním úřadě
v Dubicku, kde dostane na leták razítka. Takto orazítkovaný leták odešle společnosti ASEKOL, která za dozoru notáře po skončení soutěže vylosuje vítěze v jednotlivých krajích. První cenou pro spotřebitele je tablet od společnosti Samsung.
Další informace a přesná pravidla soutěže naleznete na internetových stránkách
www.asekol.cz v sekci Sbírej a vyhraj! Letáky si stáhněte z těchto webových stránek.
Budeme rádi, když se takto do soutěže zapojíte a podpoříte tak obec ve sběru
elektra, i náš sběrný dvůr bude mít větší šanci na výhru v soutěži Zlatá klec, díky
většímu počtu odevzdaných klecových kontejnerů.
Zvyšováním povědomí o třídění elektroodpadu se snažíme zejména u mladé
generace docílit větší odpovědnosti k životnímu prostředí.
S pozdravem a díky.
tým společnosti ASEKOL s.r.o.

Kde a jak se můžete zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na sběrných
místech zpětného odběru na konci ulice „Na Pekle“ a u čistírny odpadních vod
v ulici „Rybník“. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče
musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval
důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod.
Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad
a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obce. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto
místech:
Sběrný dvůr u fotbalového hřiště
otvírací doba: PO-PÁ – 6–15 hod, SO – dle tel. dohody 739628790 p. Jaroslav Dvořák.
Malý kontejner na drobný elektroodpad je v naší obci umístěn na konci ulice
„Na Pekle“ a u čistírny odpadních vod v ulici „Rybník“.
Staré spotřebiče obsahují skryté hrozby i šanci na úspory. Odevzdat vysloužilý spotřebič k ekologické recyklaci na místě zpětného odběru znamená přispět
k úspoře primárních surovin, ropy a elektrické energie.

Kolektivní systém ELEKTROWIN, který se o vysloužilá elektrozařízení stará,
spočítal, že od roku 2005 díky zodpovědnosti lidí došlo k úspoře desítek milionů
litrů ropy a stovek milionů kWh elektrické energie. Umožnilo to důsledné využití
všech materiálů, z nichž byly spotřebiče před lety vyrobeny a které se díky umu
zpracovatelů mohly stát druhotnými surovinami místo toho, aby skončily jako
odpad. Současné normy použití nebezpečných látek v nových výrobcích prakticky
vylučují nebo je omezují na naprosté minimum tam, kde je ani moderní technologie zatím nedokáží nahradit. U starších spotřebičů, které už dosloužily a nyní
se dostávají ke zpracování, se ale s nimi zpracovatelé stále setkávají. Právě proto
je důležité, aby své práci opravdu dobře rozuměli.
Vražedná trojice: kadmium, azbest, šestimocný chrom.
Při ochraně kovů před korozí, především v elektrotechnice, se například dříve
hojně využívalo kadmium. To je toxická látka, která se do těla dostává potravou
a dýcháním. Ukládá se především v ledvinách, ale také v játrech, která poškozuje.

Může způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium patří mezi karcinogenní látky.
Ve starých sporácích nebo pračkách se běžně používal azbest. Ten je silně karcinogenní. Jeho vlákna se při vdechování zabodávají do plic a postupně mohou
vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu.
Další z nebezpečných látek, s nimiž si zpracovatelé musejí umět poradit, je šestimocný chrom. Ten poškozuje dýchací cesty a může vést k perforaci nosní přepážky
nebo k bronchitidě. Jeho sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic. Tato nebezpečí
si často neuvědomují různí amatérští „recyklátoři“, kteří se snaží staré spotřebiče
rozebírat a využít některé jejich části – například kompresory z lednic nebo motory
z praček.
Zpracovatelé musejí patřit ke špičce v oboru!
Pro kolektivní systémy zajišťující sběr a ekologické nakládání s vysloužilými
spotřebiči je tedy velmi důležité, aby měly za partnery jen zpracovatele, kteří jsou
špičkami ve svém oboru. Například náš největší kolektivní systém, ELEKTROWIN
a.s., v současné době spolupracuje se společnostmi AGM recykling s.r.o., FERMET
s.r.o., Charita Opava, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Marketa-Remone s.r.o.,
MHM EKO s.r.o., ODAS ODPADY s.r.o., OZO Ostrava s.r.o., Praktik system s.r.o.,
Pražské služby, a.s., RESPONO, a.s., Rumpold s.r.o., Rumpold-T /chráněná dílna s.r.o.,
ŘEMPO HOLOUBEK PARTNER, S-FIRMA, s.r.o., STEELMET, s.r.o.
a ZELENÁ DÍLNA s.r.o.
Odevzdávejte na místa zpětného odběru
kompletní spotřebiče!
Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí!
Seznam míst zpětného odběru
naleznete na www.elektrowin.cz

Oprava potoka v naší obci
Z jednání s ředitelem Povodí Moravy s. p., ing. Davidem Fínou, o opravě potoka
jednoznačně vyplynul požadavek odstranit od hrany potoka ve vzdálenosti minimálně 1 metru všechny keře a stromy. Koruna stromů nesmí taktéž přesahovat tuto
vzdálenost. Z tohoto důvodu rada obce rozhodla o pokácení stříbrného smrku rostoucího na hraně potoka u pomníku padlých z 1. světové války, který kořeny narušoval stabilitu zděného koryta potoka.
Zastupitelstvo obce vyzývá občany sousedící s potokem, aby respektovali uvedený
požadavek Povodí Moravy s.p. Pokud vykácíte uvedené dřeviny, pan ředitel přislíbil zpracovat projektovou dokumentaci na opravu našeho potoka. Opravy by byly
rozděleny do etap. První etapou bude oprava potoka od nemovitosti pana Krňávka
po lávku u Hošků.
PŘEDEM DĚKUJI OBČANŮM, KTEŘÍ BUDOU TUTO VÝZVU RESPEKTOVAT!

Josef Sobotík
starosta

Výstava ovoce a zeleniny v Dubicku
Ve dnech 20.–22. 10. 2012 uspořádala místní organizace Svazu zahrádkářů v Dubicku tradiční Podzimní výstavu ovoce a zeleniny.
Zájem občanů byl velký. Již od pátku přinášeli květiny, ovoce a zeleninu do
Domu zahrádkářů, aby se pochlubili. Výstava byla doplněna výtvarnými pracemi
žáků Základní a Mateřské školy Dubicko a Bohuslavice. Členky svazu zahrádkářů
přichystaly občerstvení, napekly štrůdl a muži zase připravili ochutnávku moštu
z naší moštárny. Výstavu navštívilo asi 200 občanů z Dubicka a okolí.
V pondělí patřila výstava dětem ze Základní školy v Dubicku a Bohuslavicích.
Ochutnaly mošt a dostaly sladký perník.
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo přispěli svými výpěstky a pomohli výstavu
zrealizovat, m. j. p. J. Křížkovi ml. za sponzorský dar a pozvat všechny opět za rok
na shledanou. Už se na vás těšíme.

Kruh přátel hudby Dubicko Vás srdečně zve na

TRIKRALOVY KONCERT
V neděli 6. ledna 2013 ve 14:00 hod.
Kostel Církve československé husitské v Dubicku
Učinkují:

Dětský pěvecký sbor DUBÍNEK

pod vedením Mgr. Vladimíry Purové
a

Musica (K)lasica
a jejich hosté

Vstupné dobrovolné

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ
ZAKOUPENÍM VÁNOČNÍ HVĚZDY
PŘISPĚLI DĚTEM
NA HEMATO-ONKOLOGICKÉM
ODDĚLENÍ FN OLOMOUC.
Helena Vysoudilová a Jana Nýdecká

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Jakub Fišner
David Žváček
Petr Kutal

Dubicko, Velká Strana 35
Dubicko, Křepelka 186
Dubicko, Velká Strana 25

Manželství uzavřeli:
Jan Lajdorf a Tereza Žáčková
Z našich řad odešli:
Jitka Stejskalová

Dubicko, Křepelka 179

V měsících říjen–prosinec 2012 oslavili svá životní výročí
70 roků a více tito občané:
Pulkrt Břetislav
Hamplová Marie
Hlaváčková Jarmila
Kristenová Anna
Neoralová Anežka
Šafářová Jiřina
Voráčová Božena
Krečmerová Jarmila
Vašíček Zdeněk
Zajíček Josef
Krečmer Jaroslav
Hrochová Helena
Plhák Josef
Hampl Ladislav
Stonová Alžběta
Neoralová Ludmila
Plháková Naděžda
Berger Miroslav
Šlampová Eva

Dubicko 121
Dubicko 137
Dubicko 253
Dubicko 191
Dubicko 60
Dubicko 13
Dubicko 227
Dubicko 114
Dubicko 225
Dubicko 197
Dubicko 114
Dubicko 11
Dubicko 97
Dubicko 85
Dubicko 207
Dubicko 182
Dubicko 97
Dubicko 256
Dubicko 205

Braný Ladislav
Pavlíková Květoslava
Müllerová Anna
Plháková Danuška
Dittrichová Františka
Suchý Jan
Sojáková Jarmila
Purová Stanislava

Dubicko 96
Dubicko 87
Dubicko 146
Dubicko 199
Dubicko 53
Dubicko 177
Dubicko 141
Dubicko 230

Do dalších let přejeme všem jubilantům
hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Rada obce si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které by nebyly v souladu s obecnými etickými pravidly a dále posunutí zveřejnění
příspěvků do některých příštích čísel Zpravodaje, pokud bude naplněna kapacita nebo pokud bude obsah příspěvku vyžadovat
zpracování odborného stanoviska a také právo rozhodnout o zveřejnění či nezveřejnění došlých příspěvků. V případě nezveřejnění
nemá rada obce za povinnost autora příspěvku o této skutečnosti písemně vyrozumět.
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