Dubický
zpravodaj
Čtvrtletník Obce Dubicko
ročník 2021/III 24. září 2021

Vážení spoluobčané,
je před námi barvami prozářený podzimní čas, kdy na zahrádkách budeme sklízet
výsledky naší celoroční práce. Přeji Vám, aby radost z úrody byla velká a abychom prožili tento čas v klidu a pohodě. Od začátku července vkládám na facebookovou stránku
Obec Dubicko příspěvky z akcí, které právě řešíme na obci a v neděli vkládám historická
videa. Tuto stránku může navštívit i ten, kdo nemá zřízen svůj facebookový účet.

Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:
Mimo jiné bylo řešeno:
➢ zahájení opravy potoka, na kterou byla získána dotace z Ministerstva zemědělství ve výši
10.000.000 Kč (projekt „Dubický potok, IDVT 10201626“);
➢ oprava střechy školní jídelny. Na tento projekt jsme nezískali dotaci, ale vzhledem ke stavu
krytiny realizujeme akci bez dotace. Náklady jsou vyčísleny na 1.178.103,19 Kč vč. DPH;
➢ v současné době pracovníci obce rozváželi žluté popelnice na plast a tetrapaky k nemovitostem, kde byla do 15. 9. 2021 uzavřená smlouva s obcí. Kdo z Vás po tomto termínu uzavře
smlouvu s obcí, musí si popelnici vyzvednout na sběrném dvoře v provozní době. První svoz
platů z popelnic proběhne v úterý 19. 10. 2021. Od tohoto termínu bude svoz probíhat v úterý
(ne v pondělí) a četnost svozu bude 3 týdny. Vývoz komunálního odpadu bude do konce roku
nezměněn. Do konce roku budou pracovníci EKO servisu odvážet plastový odpad z pytlů
i žlutých popelnic. Od nového roku se budou plasty vyvážet pouze ve žlutých popelnicích;
➢ z důvodu havarijního stavu velkoobjemových kontejnerů na popeloviny jsme na zastupitelstvu konaném 15. 9. zrušili výběr popelovin ve velkoobjemových kontejnerech na sběrných
místech. Opět připomínám, že odložení jakéhokoliv odpadu mimo nádobu k tomu určenou je špatně, prosím, nedělejme to;
➢ poskytnutí peněžitého daru obcím postiženým živelní pohromou – tornádem, formou bezhotovostního převodu na transparentní účty obcí následovně:
• Městys Moravská Nová Ves - ve výši 20.000 Kč
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• Obec Hrušky – ve výši 20.000 Kč
• Obec Lužice – ve výši 20.000 Kč
• Obec Mikulčice – ve výši 20.000 Kč
• Město Hodonín – ve výši 20.000 Kč;
příprava výběrového řízení na rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi;
úprava dětského hřiště u školní jídelny, která byla realizována bez dotace: 3 nové hrací prvky
včetně montáže od firmy Bonita Group Service s.r.o., Drásov v ceně 199.383,80 Kč vč. DPH
a nové oplocení hřiště dodané firmou Miloš Stryk, Dubicko v ceně 218.042 Kč vč. DPH;
příprava na realizaci stavby „Stavební úpravy místní komunikace obce Dubicko“ (ulice
Družstevní k fotbalovému hřišti) na základě předložené studie Ing. Najmanové;
realizace stavby parkoviště u školy zhotovitelem firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.
3.220.381,01 Kč s DPH;
projednání cenové nabídky Ing. Jany Mikiskové, Šumperk, na ozelenění prostor obce Dubicko kolem nového parkoviště u školy v ceně 98.223 Kč bez DPH;
schválení dofinancování projektu v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ na
akci „Dubicko – Dopravní automobil“ číslo akce EDS 014D26200 1397 a to do plné výše
z vlastních zdrojů;
podání žádosti o dotaci z dotačního programu NSA č. 16251 – Kabina 2021 – Výzva
č. 8/2021 na projekt „Oprava střechy kabin FC Dubicko“ a projekt „Osvětlení multifunkčního hřiště v Dubicku“;
jmenování pana Oldřicha Bartoše, tajemníka obecního úřadu jako zástupce zřizovatele do
školské rady Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, a to v souladu s ustanovením § 167 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
zrušení smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „Oprava kapličky sv. Františka“ s realizací
v roce 2020;
schválení nesouhlasného stanoviska s umístěním dopravních zrcadel na křižovatky ulic
Benedova, Cihelna, Na Pekle, 7. května, Na Výsluní, U lesa, U Hájovny v obci Dubicko;
protokol o kontrole obce Dubicko, provedené dne 26. 7. 2021, HZS Olomouckého kraje, na
dodržování zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací, se závěrem obec plní úkoly uvedené v krizovém zákoně;
povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy v rozsahu 56 dětí pro školní rok
2021/2022;
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Dubicko (vypůjčitel) a Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko (půjčitel), na přenechání k bezplatnému užívání vybavení v rámci projektu
„Zábřežsko třídí“, s dobou výpůjčky na dobu určitou do 31. 12. 2027;
schválení znění Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Obcí Dubicko (půjčitel) a občany obce
Dubicko (vypůjčitel), na přenechání k bezplatnému užívání 1 ks sběrné nádoby o objemu
240 l na plasty v rámci projektu „Zábřežsko třídí“, s dobou výpůjčky na dobu určitou do
31. 12. 2027;
schválení cenové nabídky Ing. Petra Knápka - KN PROJECT, Zábřeh, na technický dozor
investora při realizaci stavby „Dubicko – oprava potoka“ ve výši 256.339 Kč vč. DPH a uzavření příslušné smlouvy.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

přehleD vývoZu oDpaDu oD října 2021
7. 10.
19. 10.
21. 10.

čtvrtek
úterý
čtvrtek

Vývoz popelnic (komunální odpad)
Vývoz žlutých popelnic (plasty a tetrapaky)
Vývoz popelnic (komunální odpad)

4. 11.
9. 11.
18. 11.
30. 11.

čtvrtek
úterý
čtvrtek
úterý

Vývoz popelnic (komunální odpad)
Vývoz žlutých popelnic (plasty a tetrapaky)
Vývoz popelnic (komunální odpad)
Vývoz žlutých popelnic (plasty a tetrapaky)

2. 12.
16. 12.
21. 12.
30. 12.

čtvrtek
čtvrtek
úterý
čtvrtek

Vývoz popelnic (komunální odpad)
Vývoz popelnic (komunální odpad)
Vývoz žlutých popelnic (plasty a tetrapaky)
Vývoz popelnic (komunální odpad)

Mimo celoročně přístupné je v danou dobu otevřeno sběrné místo č. 5 Sběrný dvůr, a to:

úterý 9–10 hod. a čtvrtek 16–17 hod.,
kde můžete uložit:
– stavební odpad
– kartony a velkoformátový papír
– hliník

Velkoobjemové kontejnery na popeloviny, keramiku, porcelán jsou zrušeny, popel ukládejte do černé popelnice u své nemovitosti.
Komunální odpad se na žádném sběrném místě nevybírá.

informace z knihovny
Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do soutěže o odevzdávání nefunkčních mobilních telefonů. Máme jich již přes
šedesát kusů a akce ještě trvá až do konce ZÁŘÍ. Kdo ještě
má nějaký mobil, může ho přinést do knihovny, každé úterý
a čtvrtek od 15°°–18°° hod. nebo mě domů nebo do obchodu.
				
Jana Hartová
knihovnice

MOŠTÁRNA ZO ČZS DUBICKO
PROVOZNÍ DOBA :

OD 14. 9. 2021 DO 30. 10. 2021
V SOBOTU A V ÚTERÝ
KROMĚ 9. 10. 2021
PO TELEFONICKÉ OBJEDNÁVCE:

P. LAJDORFOVÁ
P. MŰLLEROVÁ

TEL. 731 520 763
TEL. 737 640 541

CENA A PODMÍNKY :
6 Kč / 1 LITR ŠŤÁVY

OVOCE OMYTÉ

ODPAD LIKVIDUJE ZÁKAZNÍK A MOŠT SI ODVÁŽÍ VE VLASTNÍCH NÁDOBÁCH

Čištění a revize komínů

proběhnou v naší obci

ve dnech 8.-10. října 2021 (pátek-neděle).

Zájemci se mohou osobně zapisovat do seznamu
na OÚ Dubicko a to

nejpozději do úterý 5. 10. 2021.
Radka Linhartová
matrikářka

3D Lukostřelba Dubicko
Výcvik AČR

Než objasním tento poutavý název, dovolte mi se ohlédnout za právě odcházejícím
létem.
Náš oddíl plně fungoval i o letních prázdninách, a i nyní se neomezujeme jen na naše
pravidelné nedělní tréninky, ale scházíme se i během týdne.
V létě jsme třikrát navštívili náš nejoblíbenější 3D parkur v Horní Bečvě na Valašsku. Tyto celodenní výlety již tradičně spojujeme s návštěvou visuté stezky Valašky na
Pustevnách a obědem v nádherném motorestu Valašský Šenk. Nejen, že nás tyhle výlety
posunují v naší lukostřelecké praxi, ale stmelují nás i jako kolektiv.
A nyní k nadpisu - výcvik AČR? Mnozí z vás, kteří pravidelně chodíte či běháte přes
střelnici, jste si určitě všimli, že ji poslední prázdninový týden využila jako základnu a výcvikový prostor malá jednotka AČR z Lipníku nad Bečvou. Její velitel nás požádal, zda
bychom je v jejich osobním volnu mohli seznámili s 3D lukostřelbou. Rádi jsme této
prosbě vyhověli. Pět dospělých a jeden junior z našeho oddílu se věnovalo 15 vojákům
půlku středečního odpoledne. I když většina vojáků držela luk v ruce poprvé v životě,
všichni jsme byli překvapeni, jak dobře jim to šlo. Po půl hodině stříleli někteří tak dobře,
jako po několikaletém tréninku. Bylo vidět, jak skvěle mají zvládnutou oblast balistiky,
míření a dalších dovedností souvisejících se střelbou. Je možné, že některé z nich jsme
pro lukostřelbu nadchli tak, že si luk pořídí .
Rád bych také využil této příležitosti a veřejně poděkoval členovi našeho oddílu –
Josefu Kopečnému, který nám na střelnici vlastnoručně vyřezal nádherný vikingský
čtyřmetrový totem. Symboly na něm znázorňují pohanská božstva – na vrcholu vikingská dračí hlava, pod ní bohyně plodnosti, úrody a lásky Freya, bůh hromů Thor
a pod ním vlčí hlava – posvátné zvíře vikingů. Zezadu ho zdobí nápis v runovém písmu „per aspera ad astra – přes
překážky ke hvězdám“. Totem
a posezení je tu samozřejmě
pro každého, kdo chce posedět a zažít hezkou atmosféru
naší střelnice.
Fotky z akcí najdete na
našich www stránkách i facebooku. A mě už jen zbývá
rozloučit se našim pozdravem:
„Ať nám to lítá!“
Vedoucí oddílu Roman Žilka

Památný den sokolstva 8. říjen
Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let existence našeho
spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku 2019 je
zařazen do kalendáře významných dnů České republiky.
Nacistická „Akce Sokol“
Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí roku 1941. V noci
ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci “Akce Sokol” zatklo na 1500 sokolských činovníků
z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Plných 93% z nich do konce války zahynulo. Ještě během této noci podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, kterou nacisté považovali
za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil v masovém měřítku
odbojovému hnutí.
V roce 1938 se Československá republika po pouhých dvaceti letech své existence dostala do situace, kdy se rozhodovalo o jejím bytí či nebytí. Vrcholem dosavadní činnosti
Sokola se po více než šedesáti letech jeho existence stal červencový slet v roce 1938. Desátý
slet všesokolský se stal demonstrací odhodlání čelit nástupu nacismu a stal se symbolem připravenosti národa k obraně vlasti. Legendární skladbou se stala prostná Přísaha republice
autora Františka Pecháčka, kdy na cvičiště nastoupilo 30 000 mužů. Během holdu prezidentu republiky, při němž Edvard Beneš daroval Sokolu nový prapor, přísahalo sokolstvo svou
věrnost republice „ Tak přísaháme“. Sokolové svou přísahu z červencového dopoledne roku
1938 během druhé světové války bezpodmínečně dodrželi.
Nejvýznamnějším skutkem sokolského odboje se pak stala spolupráce na operaci Anthropoid – atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha – a svou účastí vyvracejí
názor, že šlo výlučně o akci řízenou ze zahraničí. Bez pomoci sokolů by se atentát nikdy
neuskutečnil.
Ze sokolské župy Severomoravské se sídlem v Zábřehu bylo zapojeno do protifašistického
odboje na 45 členů. Z nich 12 bylo umučeno nebo popraveno.
Od roku 2019 je Památný den sokolstva významným dnem České republiky, takže jsme
vzpomínali již nejenom my, sokolové, ale přizvali jsme k těmto vzpomínkovým aktům i širší
veřejnost. A tak toho dne vedle sokolských praporů na mnoha místech zavlály i státní vlajky.
Ke vzpomínkovým akcím na Den sokolstva 8. října patří Večer sokolských světel
Po celý den 8. října se v místech, kde působí sokolské jednoty, konají různé pietní akty
a společenská setkání. Celý den zakončuje tradiční sokolská vzpomínková akce se svíčkami
na lodičkách puštěnými po vodní hladině s připomenutím osudu konkrétního sokolského
hrdiny, který obětoval život pro svou vlast. Pro tuto akci našel  název „Lodičky“ a tato akce
se rozšířila do celého sokolského hnutí.
V letošním roce je tomu 80 let od této tragické události. Proto vyzýváme všechny, co ctí
naši historii, aby v tento den vyvěsili státní a sokolské vlajky a připnuli si sokolské kokardy.
Tradičně v Sokole minutou ticha vzpomínáme na významných akcích a valných hromadách. všechny Sokoly, kteří již mezi námi nejsou.
Podrobně tuto část naší historie zpracoval s kolektivem spolupracovníků významný sokolský činovník bratr Jan Přidal z Vřesovic, držitel Zlaté medaile České obce sokolské, v publikaci Sokolský odboj na Moravě.

dne 4. 10. 2021 v 17 hodin

v klubovně sokolny v Dubicku

společenská kronika
Do naší obce jsme přivítali
tyto občánky:

Vít Klos

Na Tvrzi 361

manželství uzavřeli tito občané naší obce:

Jana Divišová

Libor Helekal

Kateřina Křížková

Jakub Novák

Tereza Kochwasserová Tomáš Mauler

Z našich řad odešli:

Jan Suchý

Dubicko, Benedova 177

Jaroslav Krečmer

Dubicko, Cihelna 114

JUBILANTI

v měsících říjen – prosinec 2021

oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Gregorová Dagmar
Hlaváčková Jarmila
Jílek František
Kristenová Anna
Uhrinová Ludmila
Štěpánová Marie
Hampl Vratislav
Březina Jaromír
Brulík Ludvík
Šafářová Jiřina
Voráčová Božena
Hamplová Jaroslava
Pur Josef
Hampl Jiří
Krouská Miluše
Vybíralová Hana
Hrochová Helena
Kupková Justina
Stonová Alžběta

Korunová Naděžda
Křížková Jarmila
Berger Miroslav
Kollár Ludvík
Šulcová Drahomíra
Šlampová Eva
Svoboda Jiří
Maňúch Michal
Horčička Petr
Müllerová Anna
Hamplová Anna
Plháková Danuška
Macháčková Danuše
Ráliš Josef
Pur Josef
Sojáková Jarmila
Purová Stanislava
Purová Zdeňka

Do dalších let přejeme všem jubilantům
hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Vzhledem ke změně zákona o evidenci obyvatel již OÚ nedostává informace o uzavřených sňatcích občanů naší obce. Proto prosíme novomanžele, aby po uzavření manželství informovali matriku OÚ.
Rada obce si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebyly v souladu s obecnými etickými pravidly a dále posunutí zveřejnění
příspěvků do některých příštích čísel Zpravodaje, pokud bude naplněna kapacita nebo pokud bude obsah příspěvku vyžadovat
zpracování odborného stanoviska, a také právo rozhodnout o zveřejnění či nezveřejnění došlých příspěvků. V případě
nezveřejnění nemá rada obce za povinnost autora příspěvku o této skutečnosti písemně vyrozumět.
Dubický zpravodaj ročník 2021/III
Za obsah a jazykovou úpravu příspěvků odpovídají autoři.
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