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z činnosti radY a zastuPitelstva obce:
 Seznámení s výsledkem „Tříkrálové sbírky“, která v obci proběhla dne 9. 1. 2016. Výtěžek
sbírky za obec činil 32.175 Kč, což je o 2.399 Kč navýšení oproti minulému roku.
 Příprava projektové dokumentace na realizaci akce „Cyklostezka Dubicko – Bohuslavice“
a zajištění potřebných podkladů pro možné podání žádosti o dotaci v roce 2016.
 Řešení zbudování komunikace - prodloužení ulice Na Pekle.
 Prověření stavu střechy objektu budovy ZŠ Dubicko s ohledem na zatékání do tělocvičny
ZŠ.
 Darovací smlouva na poskytnutí finančního daru Charitě Zábřeh ve výši 40.000 Kč na
zajištění dopomoci – kofinancování sociálních služeb pro občany obce Dubicko v roce
2015.
 Jednání se zástupci ZO AVZO Dubicko o úpravě provozní doby střelnice Dubicko a řešení
protihlukového opatření k zamezení šíření nadměrného hluku do obce, zajištění měření
hladiny hluku.

 Podání žádosti o dotaci:
o na opravu pomníku padlých v I. světové válce
o na opravu hřbitovní zdi
o na vydání publikace Pověsti a zajímavosti z Dubicka a okolí
o na opravu sochy P. Marie
o na opravu komunikace „U Lipky“ a Benedova ulice
 Úprava části ulice Benedova.
 Příprava na zpracování studie řešení odvodnění povrchových vod a zbudování chodníku
k novému stavebnímu obvodu „Nad Františkem“.  
 Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 2/2006V o provozování a údržbě vodárenských zařízení
 Požadavek pro zásahovou jednotku SDH Dubicko na rok 2016.
 Změna ve vedení FC Dubicko.
 Smlouva na zajištění dílčích činností souvisejících s provozem ČOV Dubicko včetně Platebního kalendáře k této smlouvě s poskytovatelem těchto služeb firmou N-systémy s.r.o.
Dubicko.
 Řešení Smlouvy o odběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu.
 Kupní smlouva mezi obcí Dubicko a RWE – plynárenské zařízení Na Tvrzi II.
 Technický stav Dubického potoka a možnosti jeho opravy.
 Informace o průběhu prací na opravě Katolického domu.
Mgr. Václav Hampl, starosta obce

Parkování vozidel na místních komunikacích
V současné době stále více obyvatel naší obce parkuje svá vozidla na komunikaci u domu
namísto garáže nebo na pozemku ve svém vlastnictví. Snižuje se tak průjezdnost cest v naší
obci pro ostatní vozidla. Komplikuje se tímto například vyvážení kontejnerů, které je prováděno každý týden. Stejně tak by takto špatným parkováním aut nastal velký problém v případě nutnosti průjezdu hasičských nebo sanitních vozidel. V době zimní údržby dokonce
došlo k situaci, kdy pracovník obce nemohl dokončit odhrnování sněhu a posyp komunikace,
protože na cestě byla auta odstavena naproti sobě a znemožňovala průjezd obecního traktoru
s radlicí.
Majitel zaparkovaného vozidla, které bude bránit plynulému průjezdu ostatních vozidel,
bude upozorněn (upozorněním umístěným za stěrač vozidla). Pokud přes toto upozornění
bude i nadále vozidlo nevhodně parkováno, budeme nuceni tuto situaci nafotit a snímky následně předat Policii ČR, dopravnímu inspektorátu v Šumperku k přestupkovému řízení.
Mgr. Václav Hampl, starosta obce

Upozornění na volné pobíhání psů po veřejných prostranstvích
Vážení spoluobčané, v evidenci obecního úřadu je v současné době přihlášeno celkem
151 psů. Opět považuji za nutné připomenout závažnou problematiku volně pobíhajících
psů na veřejných prostranstvích v naší obci. Velmi často jde o jevy, při nichž běhá mráz po
zádech. Téměř denně se totiž stává, že po obci a mezi dětmi pobíhají i silní, velcí psi.
Veřejným prostranstvím jsou chodníky, komunikace, parky, hřiště, školy a jejich zařízení,
prodejny a restaurace a prostranství okolo těchto zařízení. Veřejné prostranství je veřejným

proto, že slouží celé veřejnosti, aniž by byl kdokoliv ohrožován na zdraví či dokonce na
životě.
Tímto nezodpovědným jednáním se majitelé volně pobíhajících psů dopouštějí porušení
obecně závazné vyhlášky naší obce č. 03/2005, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství. V ustanoveních čl. 2 a čl. 3 výše uvedené vyhlášky je mimo jiné
stanoveno :
Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství
Každý pes při pohybu na veřejném prostranství musí být veden na vodítku.
V případě, že i v budoucnu bude docházet k volnému pobíhání psů po veřejných prostranstvích naší obce, bude obecní úřad řešit tento problém okamžitým oznámením místně příslušnému správnímu orgánu v přestupkovém řízení, kterým je Městský úřad Zábřeh. Za porušení
povinností stanovených v obecně závazné vyhlášce obce může tento správní orgán uložit
pokutu až do výše 30.000 Kč (§ 46 odstavec 3 zákona č. 200 / 1990 Sb., o přestupcích).
Také hrozí další postih – citace z tisku :
Dva měsíce vězení s podmíněným odkladem na jeden rok. Takový trest dostala 53letá
žena z Jihlavy za venčení psa bez vodítka. Její volně pobíhající mops (pes malého vzrůstu)
se loni v červenci připletl pod kola cyklistce, která po pádu skončila se zlomenou rukou v nemocnici. Soud majitelku zvířete uznal vinnou z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti.
Mgr. Václav Hampl, starosta obce

Vážení spoluobčané,
v obci již několik měsíců funguje služba rozesílání hromadných SMS zpráv
a e-mailů, jejichž prostřednictvím Vám zasíláme informace o dění v obci – kulturní
a společenské akce, důležité informace jako např. odečty vodoměrů, elektroměrů, přerušení dodávky energií, výběr poplatků, uzavírka pošty atd. a v případě nutnosti také
zprávy o výjimečných situacích, které by mohly ovlivnit život v naší obci. V případě,
že máte o tuto službu zájem, můžete se sami zaregistrovat na stránkách obce pomocí
webového formuláře nebo osobně na matrice OÚ. Tato služba je pro občany obce bezplatná.
Mgr. Václav Hampl, starosta obce

Ve dnech 28.-29. dubna 2016 (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 25. 4. 2016. E-mailové a telefonické
žádosti nejsou přijímány.









NEBEZPEÍ PI VYPALOVÁNÍ TRÁVY
Ohe rozdlaný v pírodním prostedí v jarních msících se mže snadno vymknout
kontrole a zpsobit požár. V jarním období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené
nebezpeí vzniku požáru s jeho následným rychlým šíením do okolního prostedí.
Velkým nešvarem stále zstává vypalování suché trávy, které již v mnoha pípadech
zapíinilo zejména u starších oban nejedno zranní, i dokonce ztráty na lidských
životech. Aby se vám nestala podobná nepíjemnost,
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•
•
•
•
•

•

•

respektujte zákaz vypalování trávy a porost,
za silného vtru nebo v období extrémního sucha ohe v pírod
radji vbec nerozdlávejte,
pi rozdlávání ohn v pírod ohništ bezpen oddlte od
okolního prostedí,
ohništ dkladn uhaste bu zalitím vodou, nebo alespo
zasypáním zeminou,
ohe neroznášejte po okolí, nap. na zapálené vtvi,
ohe rozdlávejte alespo 50 m od okraje lesa a v dostatené
vzdálenosti od budov, objekt a pedmt, které se mohou snadno
vznítit,
právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé
spalování holavých látek na volném prostranství pedem oznámit
územn píslušnému hasiskému záchrannému sboru kraje,
pokud se vám pes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole,
volejte hasie prostednictvím tísové linky 150 nebo 112.

Více informací najdete na http://www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx

Hasiský záchranný sbor Olomouckého kraje

Branný oddíl Dubicko
Branný oddíl Dubicko, dále jen BOD, byl založen 1. 9. 2015
při AVZO Dubicko. Místem pátečních schůzek 28 registrovaných
dětí je střelnice Dubicko. Scházejí se zde chlapci a dívky ve věku
od 10 do 15 let z Dubicka, Hrabové a Bohuslavic.
Naší hlavní náplní je pohyb v terénu, střelba, zdravověda,
topografie, základy sebeobrany a přežití, zlepšování fyzické kondice, pořadové cvičení, místní vlastivěda a historie nejbližšího
okolí, vlastenectví a upevňování disciplíny jednotlivce i celého kolektivu.
BOD má za sebou první půlrok činnosti a o té bychom vás chtěli v pár větách informovat.
Všechny schůzky BODu proběhly na střelnici nebo v blízkém lese za každého počasí, to
občas i nepřálo a zimní soumrak byl řešen čelovkami. Jak jsme na tom jako střelci jsme si
ověřili 29. 11. 2015 v sokolovně při střelecké soutěži ze vzduchovky. Další, a to již náročnější
soutěž ve střelbě z malorážky, zdravovědy, topografie, všeobecně vědomostního testu a pohybových soutěží proběhla 21. 12. 2015 na střelnici. Obě akce se nám vydařily, fotky a videa
z nich jsou na www.strelnicedubicko.cz
A co čeká BOD v nejbližší době?
V neděli 24. 4. 2016 uspořádáme soutěž pro členy BODu a jejich rodinné příslušníky a to
v době od 10.00 do 13.30 hod. V této době je střelnice pro veřejnost zcela uzavřena.

POZOR!

Od 13.30 hod. bude ale střelnice otevřena pro veřejnost. Proběhne vyhlášení výsledků
soutěže. Srdečně vás v tuto dobu zveme, přijďte si s námi posedět v krásném areálu Dubické
střelnice, dát si  něco z udírny, nebo z kuchyně a tím zároveň podpořit vaše, naše děti.
Těšíme se na Vás.
Za všechny instruktory BODu Mirka Slouková
Dne 13. března 2016
jsme slavnostně uvedli na svět knihu
Pověsti a zajímavosti z Dubicka a okolí,
jejímž autorem je kronikář obce pan Josef
Koruna. Kniha je ilustrována panem Petrem Herzigem a také
dětmi ze ZŠ Dubicko. Tuto publikace je
možné si zakoupit na
OÚ Dubicko.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Přijďte oslavit Den matek
Obec Dubicko a Základní škola Dubicko
Vás srdečně zvou

na divadelní představení

Nezbedná pohádka
Neděle 8. května v 16 hodin
Sokolovna Dubicko
Vystupují děti z divadelního kroužku ZŠ Dubicko

Společenská kronika
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Ondřej Vepřek

Dubicko, Velká Strana 38

Z našich řad odešli:
Věra Černá

Dubicko, Velká Strana 51

Libuše Sládková

Dubicko, Cihelna 113

Martin Veselý

Dubicko, Rybník 135

Eliška Plháková

Dubicko, Na Výsluní 237

Vzhledem ke změně zákona o evidenci obyvatel již OÚ nedostává informace o uzavřených
manželstvích občanů naší obce. Proto prosíme novomanžele, aby po uzavření manželství informovali matriku OÚ.

JUBILANTI
v měsíci leden – březen 2016 oslavili a oslaví svá životní výročí
70 roků a více tito občané:
Vinklerová Marie
Marková Jaruška
Kupková Anna
Suchá Julie
Neoral Josef
Vychodilová Aloisie
Trendlová Zdeňka
Pulkertová Libuše
Müller Vratislav
Hofr Jiří
Šafářová Jaroslava
Lajdorfová Jana
Žerníčková Alenka
Horníčková Drahomíra

Dubicko 33
Dubicko 127
Dubicko 92
Dubicko 177
Dubicko 107
Dubicko 62
Dubicko 100
Dubicko 165
Dubicko 146
Dubicko 293
Dubicko 198
Dubicko 172
Dubicko 44
Dubicko 68

Koruna Josef
Divišová Stanislava
Linhart Ladislav
Utěšený Josef
Zajíčková Jarmila
Urbášková Jena
Balcárková Vlasta
Kupka Miroslav
Unzeitig Eduard
Haberland František
Bartošíková Jarmila
Zbíral Lubomír
Šulová Věra
Hamplová Emilie

Dubicko 160
Dubicko 168
Dubicko 125
Dubicko 169
Dubicko 153
Dubicko 138
Dubicko 224
Dubicko 155
Dubicko 210
Dubicko 188
Dubicko 193
Dubicko 184
Dubicko 104
Dubicko 126

Do dalších let přejeme
všem jubilantům
hodně zdraví a osobní
spokojenosti.
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 2016/I
evidenční číslo: MK ČR E 10319
Vydává Obec Dubicko, Velká Strana 56, IČ: 00302538

Za obsah a jazykovou úpravu příspěvků odpovídají autoři.

