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ročník 2014/III 1. října 2014

ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo obce na svých jednáních řešilo mimo jiné:
▶ Poskytnutí investiční účelové dotace Fotbalovému clubu Dubicko, IČ 42766753,
se sídlem Družstevní 333, Dubicko, ve výši 148 tis. Kč na částečnou úhradu
realizace akce „Zelené trávníky FAČR 2014“.
▶ Radě obce Dubicko zadat zpracování studie proveditelnosti přestavby katolického domu na „Dům pro seniory“ společnosti Ing. Janko, Krnov.
▶ Rozpočtová opatření – změnu schváleného rozpočtu obce Dubicko na rok 2014
– 6., 7., 8., 9., přijatá Radou obce Dubicko na základě pověření zastupitelstvem
obce.
▶ Rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu obce Dubicko na rok 2014
– 10.
▶ Prodejní cenu stavebních pozemků nového stavebního obvodu „Na Tvrzi II“
ve výši 420,- Kč/m2, za stanovených podmínek:
- Stavebník, který se zaváže, že do 5 roků od kolaudace poslední inženýrské sítě
zkolauduje rodinný dům, obdrží od obce částku 50. tis. Kč získanou jako dotaci
z MMR, pokud obec tuto dotaci získá.
- Součástí kupní smlouvy bude předkupní právo obce po dobu 10 let za stejnou
cenu za jakou pozemek kupující od obce získal.
▶ Bezúplatný převod z vlastnictví Obce Dubicko IČO 00302538 převést do
vlastnictví Olomouckého kraje část pozemkové p. č. 1608/2 dle GP 850-121/2014
ze dne 9. 7. 2014 oddělené jako p. č. 1608/83 o výměře 91 m2 ostatní plocha –
silnice č.II/315, která je ve správě SSOK.
▶ Z vlastnictví Olomouckého kraje převést do vlastnictví Obce Dubicko IČO
00302538 části pozemkové p. č. 1661/1 dle GP 844-95/2014 ze dne 26. 6. 2014
oddělenou jako p. č. 1661/8 o výměře 10 m2 ostatní plocha – chodník, části
pozemkové p. č. 1236/18 GP 849-118/2014 ze dne 27. 6. 2014 oddělené jako
p. č. 1236/64 o výměře 36 m2 ostatní plocha – zeleň, p. č. 1236/65 o výměře
4 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace a p. č. 1236/66 o výměře
14 m2 ostatní plocha – zeleň, části pozemkové p. č. 1661/1 dle GP 850-121/2014
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ze dne 9. 7. 2014 oddělené jako p. č. 1661/10 o výměře 32 m2 ostatní plocha
– chodník, p. č. 1661/11 o výměře 22 m2 ostatní plocha – místní komunikace,
p. č. 1661/12 o výměře 166 m2 ostatní plocha – chodník, p. č. 1661/13 o výměře
37 m2 vodní plocha – tok přirozený, p.č. 1661/14 o výměře 41 m2 ostatní plocha –
chodník, p. č. 1661/15 o výměře 24 m2 ostatní plocha – místní komunikace,
p. č. 1661/16 o výměře 46 m2 ostatní plocha – chodník, p. č. 1661/17 o výměře
41 m2 ostatní plocha – místní komunikace, p. č. 1661/18 o výměře 412 m2
ostatní plocha – zeleň a p. č. 1661/19 o výměře 128 m2 ostatní plocha – chodník.
Směnu pozemku p. č. 1913/2 ostatní plocha o výměře 84 m2 v k. ú. Dubicko,
ve vlastnictví obce Dubicko, v ceně stanovené dohodou za část pozemku p. č.
589/23 ostatní plocha, dle geometrického plánu 850-131/2014 ze dne 9. 7. 2014
označeného jako nově vytvořený pozemek p. č. 589/136 ostatní plocha o výměře
12 m2 v k. ú. Dubicko, obec Dubicko, ve vlastnictví Dubická zemědělská a.s.,
Družstevní 5, Dubicko, v ceně stanovené dohodou s vyrovnáním rozdílu
stanovené ceny.
Výkup části pozemku p. č. 126 zahrada, výkup části pozemku p. č. 589/31
ostatní plocha ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Dubicko, výkup části
pozemku p. č. 566/5 orná půda, výkup části pozemku p. č. 1627/9 ostatní plocha.
Smlouvu č. Z_S14_12_8120046286 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie stavby Dubicko,
Na Tvrzi II – přeložky kVN“, uzavřené s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, 40502 Děčín.
Posunutí termínu splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDO) za 1. pololetí roku 2014 do 17. 10. 2014.

Rada obce na svých jednáních řešila mimo jiné:
▶ Postup na zvýšení nájemného pro rok 2014 v obecních bytech dodatkem k nájemním smlouvám, který bude obsahovat i nová práva a povinnosti smluvních
stran v souladu s novým občanským zákoníkem.
▶ Průběh výstavby akce „Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Dubicku“.
▶ Přípis koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ve
věci „Metodiky sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje do jednoho
celku od 1. 1. 2015“.
▶ Protokol z ukončení stavby „Dům služeb, malometrážní byty Dubicko“ ze dne
13. 6. 2014.
▶ Zápis z jednání Valné hromady Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko č. 15,
konané dne 12. 6. 2014 na MěÚ Zábřeh.
▶ Zápis a usnesení ze 101. jednání Představenstva Vodovodu Pomoraví, svazku
obcí, konaného dne 20. 5. 2014 v Plumlově.
▶ Předložení návrhu na poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Dubicko ve
výši 148 tis. Kč příjemci FC Dubicko, na částečnou úhradu nákladů na realizaci
akce „Zelené trávníky“.

▶ Postup opravy vodoteče Dubického potoka na začátku Nové ulice, kde uložit
betonové potrubí o průměru 80 cm v délce 5 m.
▶ Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dubicko jako nájemcem a Olomouckým krajem, Správou silnic Olomouckého kraje jako pronajímatelem, na pronájem
částí pozemku p. č. 1661/1 (č. silnice II/315) a částí pozemku p. č. 1236/18 (č. silnice
III/31541) pro realizaci akce „Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Dubicku“.
▶ Vyřazení obecního dlouhodobého hmotného majetku – chodník před prodejnou Jednoty, in. č. 100567 v ceně 31.000,- Kč a chodník u st. silnice 315, 31541,
in. č. 100568 v ceně 1 590.458,14 Kč.
▶ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Dubicko, sestavený k 30. 6. 2014.
▶ Zápis z jednání ve věci možného společného provozování čistíren odpadních
vod města Úsova a obcí Bohuslavice, Hrabová, Lukavice, Zvole, Dubicko –
28. července 2014.
▶ Předložený návrh ve znění „Zadávací podmínky akce Cyklostezka Bohuslavice–
–Dubicko“, zaslat třem možným uchazečům na vypracování studie s termínem
předložení do 31. 10. 2014.
▶ Předložený soupis změn při realizaci akce „Úprava dopravní infrastruktury
směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Dubicku“ s ohledem na méněpráce,
vícepráce s členěním na oprávněné vícepráce, změna technologie a nezpůsobilé
vícepráce.
▶ Smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu a archeologického dohledu uzavřenou s Vlastivědným muzeem v Šumperku, příspěvková
organizace, při stavbě „Dubicko, stavební obvod Na Tvrzi II“.
▶ Provedení přeložky VN stavebního obvodu „Na Tvrzi II“ se zástupci ČEZ.
▶ Vyzvat žadatele o stavební pozemek v lokalitě „Na Tvrzi II“ za účelem odprodeje
pozemků v roce 2014.
▶ Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2014-9. ke dni 28. 7. 2014.
▶ Realizaci akce opravy kotelny v objektu Obecní úřad, kterou přidělit p. Janu
Žandovi, Nová ulice 122, Dubicko.
▶ Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9414003071/182330, uzavřenou
s nájemcem RWE GastNet, s.r.o. Ústí nad Labem, na pronájem plynárenského
zařízení „Plynofikace lokality Na Výsluní II“.
▶ Smlouvu o dodávce tepelné energie č. AX0214, uzavřenou s dodavatelem
Ing. Janem Svatoněm, Na Náhonu 146, Lanškroun, do obecních objektů
s účinností od 1. 1. 2015.
▶ Smlouvu o pronájmu technologických zařízení (plynových kotlů) č. AX 0114,
uzavřenou s dodavatelem tepelné energie a nájemcem Ing. Janem Svatoněm, Na
Náhonu 146, Lanškroun, s účinností od 1. 1. 2015.
▶ Možnost zveřejnit volební programy do příštího vydání periodika „Dubický
zpravodaj“ zaregistrovaným volebním stranám pro volby do Zastupitelstva obce
Dubicko.
▶ Přistoupení na cenovou nabídku společnosti Maletínský pískovec, spol. s r.o.,
Dolní Žleb 68, na mobilní drcení betonu a cihel v ceně 70,- Kč/t, který bude
použit do podloží komunikace nového stavebního obvodu „Na Tvrzi II“.

▶ Finanční zprávu hospodaření MAS Horní Pomoraví o. p. s. v roce 2013.
▶ Předložený přehled změn č. 1, 2, 3 projektu „Úprava dopravní infrastruktury –
revitalizace veřejných prostranství v Dubicku“.
▶ Dodatek č. 1, 2 a 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 5. 2014, uzavřenou s dodavatelem stavby „Úprava dopravní infrastruktry – revitalizace veřejných prostranství v Dubicku“ fy MODOS spol. s r.o. Olomouc.
▶ Navržený postup zhotovení a umístění dřevěných křížů na významná místa
v obci a jejího okolí.
V Dubicku 12. 9. 2014

Josef Sobotík
starosta

Vážení občané,
od sametové revoluce do dnešních dnů, s výjimkou jednoho volebního období, jsem pracoval jako starosta obce. Tak jak jsem slíbil na svou čest při volbě do
funkce starosty, že budu věrný dobrým tradicím, odhodlán rozvíjet a chránit naši
obec rovnoprávných svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností
vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, tak jsem dle svého nejlepšího svědomí
a vědomí činil.
Každý z nás by se měl snažit o co nejlepší mezilidské vztahy, ohleduplnost
k okolí o zodpovědný přístup k životu. Za celou dobu mého působení na obci
jsem poznal mnoho schopných, talentovaných a pozitivně motivovaných lidí.
Děkuji všem zastupitelům, kteří od revoluce pracovali v zastupitelstvech
ku prospěchu naší obce. Poděkování si pochopitelně zasloužíte i Vy, kteří jste
pracovali pro blaho obce, raději Vás nebudu jmenovat, abych na někoho nezapomněl. Dále si zaslouží poděkování občané Dubicka za to, že nám dali důvěru vést
naši obec. Všichni společně jsme zde vytvářeli dobré místo pro život.
V zastupitelstvu obce jsem pracoval 26 roků a z toho 21 roků jako starosta.
V nadcházejících volbách budu kandidovat do zastupitelstva obce, ale již ne na
funkci starosty. Pokud tak voliči rozhodnou, tak svou účastí v zastupitelstvu chci
předat informace o rozpracovaných projektech novému starostovi.
Přál bych nám všem pro další volební období patrioty zastupitele, kteří budou
rozvíjet naši obec.
V Dubicku 14. 9. 2014

Josef Sobotík
starosta

Stavební obvod „Na Tvrzi II“
Obec Dubicko odprodá pozemky p. č. 340/8 o výměře 799 m2, 348/8 o výměře
887 m2 a 332/18 o výměře 1077 m2 na výstavbu rodinných domků v lokalitě
„Na Tvrzi II“. Stavba byla zahájena archeologickým průzkumem na komunikaci
v srpnu 2014 s předpokládaným ukončením ke konci roku. Výstavby inženýrských
sítí započne v jarních měsících 2015 s ukončením 8/2015. Zastupitelstvo obce
Dubicko ze dne 20. 8. 2014 pod č. 23 – 379 stanovilo prodejní cenu pozemků nového stavebního obvodu „Na Tvrzi II“ ve výši 420,- Kč/m2, za níže stanovených podmínek. Stavebník, který se zaváže, že do 5 roků od kolaudace poslední inženýrské
sítě zkolauduje rodinný dům, obdrží od obce částku 50 000,- Kč získanou jako dotaci z MMR, pokud obec tuto dotaci získá. Součástí kupní smlouvy bude předkupní právo obce po dobu 10 let za stejnou cenu za jakou pozemek kupující od obce
získal. Přípojky pitné vody, splaškové vody a připojovacího poplatku na síť nízkého
napětí budou účtovány k stavebnímu pozemku samostatně. Předpokládaná cena za
přípojky bude cca 30 000,- Kč. V roce 2015 bude cena pozemku vyšší o 21% DPH.
Josef Sobotík
starosta

Přistavení vleček na rostlinný odpad
Na základě rozhodnutí rady obce budou přistaveny vlečky na rostlinný odpad
o sobotách 4. – 18. – 25. října, a 8. listopadu.
Vlečky budou přistaveny na sběrných místech – konec ulice Na Pekle a u čistírny
odpadních vod.
Josef Sobotík
starosta

ˇ ˇ ˇ
CISTENÍ
KOMÍNŮ A REVIZE

Ve dnech 16.–17. 10. 2014 (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 13. 10. 2014. E-mailové a telefonické žádosti
nejsou přijímány.

Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek dne 10. října 2014
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Informace o způsobu hlasování obdrží každý oprávněný volič společně s hlasovacím lístkem domů a je zveřejněn na úřední desce obecního úřadu.
V obci Dubicko se volí 15 členů zastupitelstva obce. Pro tyto volby byly
zaregistrovány následující volební strany (s vylosovanými čísly):

1
2
3
4
5

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Sdružení nezávislých kandidátů – KLID
Sdružení nezávislých kandidátů – VENKOV
Nezávislí pro Dubicko
Oldřich Bartoš
tajemník

Volební program 2014 – 2018
Vážení spoluobčané,
v komunálních volbách se vám nabízí možnost ovlivnit budoucnost naší obce
prostřednictvím zastupitelů, které si v komunálních volbách zvolíte. Budeme se snažit
rozhodovat ve váš prospěch dle svého nejlepšího svědomí a dostát všem závazkům a
povinnostem.
Největší pozornost bychom chtěli soustředit na:
1/ pokračování v opravách místních komunikací
2/ maximální využití dotačních zdrojů a zvýšení informovanosti občanů s jejich využitím
3/ zlepšení komunikace obce s občany i pomocí SMS, emailu nebo sociálních sítí /facebook,
twitter/
4/ řešení likvidace biologického odpadu a další propracování systému likvidace tříděného
domovního odpadu
5/ zbudování cyklostezky směr Hrabová a Bohuslavice
6/ zřízení domu pro seniory, abychom zajistili jejich důstojné stáří
7/ podporu činnosti školy, mimoškolních aktivit, rozvoj osobnosti našich dětí /zájmové
kroužky, pěvecký sbor Dubínek, vánoční besídky, oslavy dne matek, dětské dny/
8/ podporu spolkové činnosti a kultury v obci – být nápomocni v získávání dotací občanským
sdružením včetně jejich vyúčtování a v dofinancování /TJ Sokol Dubicko, SDH, Zahrádkáři,
Kruh přátel hudby, kulturní vystoupení pro seniory, obecní ples/
9/ podporu rodin s dětmi – zvýhodněné platby za domovní odpad, letní tábory, dětské hřiště

„Hledejme to, co nás spojuje“
Děkujeme za Váš čas strávený nad těmito řádky a nejen do nadcházejícího volebního období
přejeme vše dobré.

Kandidáti KDU-ČSL
#jdu k volbám v Dubicku

Volební strana č. 2
Komunistická strana Čech a Moravy
Volební program pro volby do zastupitelstva obce Dubicko, konané ve dnech
10. a 11. 10. 2014:
* Byt a bydlení jsou jednou z nejzákladnějších potřeb člověka.
Z tohoto důvodu budeme podporovat:
- stavbu rodinných domků v nově otevřeném stavebním obvodu Na Tvrzi
a dle zájmu stavebníků i otevření dalšího stavebního obvodu
- výstavbu dotačních bytů a bytů pro seniory s případnou pečovatelskou
službou
* Doprava a bezpečnost
Chceme i nadále pokračovat v úsilí o zvýšení bezpečnosti v dopravě.
Za tím účelem:
- ve spolupráci s Ol. krajem provést rekonstrukci silnice III. třídy v ulici
Rybník
- pokračovat v opravách místních komunikací ve spojnici U Lipky, uličky
U Školy a komunikace k ČOV
- ve spolupráci s okolními obcemi (Hrabová, Bohuslavice) zvýšit bezpečnost
cyklistů a dětí vybudováním cyklostezky
* Volný čas a obnova památek
- nadále podporovat činnost spolků v obci, zejména těch, které se zabývají
volnočasovými aktivitami mládeže (Sokol, FC, SROD, SDH, Orel) a dalšími
- nadále dbát na ochranu drobných památek v obci

Děkujeme za Vaši přízeň a podporu.

Sdružení nezávislých kandidátů - KLID
Ve volebním období 2010-2014 jsme získali v 15-ti členném zastupitelstvu
obce 3 mandáty. Do práce zastupitelstva jsme se aktivně zapojili, měli jsme
zvoleného zástupce v Radě obce a dalšího ve Finančním výboru ZO. Úzce jsme
spolupracovali se zvolenými zastupiteli za Stranu venkova-spojené občanské
síly.
Povedlo se nám přispět k
 významnému zlepšení hospodaření obce a správy jejího majetku
 dobrému fungování systému podpory neziskových subjektů v obci
 zahájení příprav vybudování cyklostezky Dubicko-Bohuslavice
Aktivně jsme se zapojili do projednávání m.j. i problematiky související s
 výstavbou stavebního obvodu Na Tvrzi
 rekonstrukcí a zateplení mateřské školy
 opravami místních komunikací
 výstavbou sběrného dvoru
 záměrem poskytnout pozemky pro FVE
Chceme se i nadále na rozvoji obce podílet a přispět tak k dobrému, klidnému a
spokojenému životu našich spoluobčanů. Naše kandidáty dále sjednocuje snaha
o ochranu životního prostředí, přírody a krajiny, a také o zvelebování vzhledu
naší obce a podmínek pro bydlení.
Zavazujeme se prosazovat
 hlavní cíl sdružení k zamezení těžby štěrkopísku na katastru obce
 pokračování v opravách místních komunikací
 vyřešení opravy potoka
 dořešení koncepce nakládání s odpady, především biologickými
 odpovědné rozhodování o hospodaření obce s obecními prostředky
Každý kandidát bude aktivně naplňovat tento volební program a v ostatních
otázkách rozhodovat dle svého svědomí a vlastního uvážení s ohledem na
názor voličů.
Děkujeme za váš hlas pro kandidátku číslo 3

Sdružení nezávislých kandidátů – VENKOV
Jedním z úkolů programu minulého volebního období byla spolupráce
s Občanským sdružením KLID při prosazování výsledku obecního
referenda o zamezení těžbě štěrkopísku v katastru obce. Doposud se
nám to dařilo, hrozba těžby však stále trvá. V tomto snažení budeme
nadále pokračovat. Člen zastupitelstva, který byl za Stranu venkova
zvolen, působil jako místostarosta obce.
Co se podařilo:
 zabránit těžbě,
 hospodárně nakládat s finančními prostředky a majetkem obce,
 zabránit prodeji obecních pozemků na fotovoltaiku,
 otevřít stavební obvod Na Tvrzi,
 zlepšit třídění odpadu,
 pokročit v opravě (vylepšování) povrchu obecních komunikací.
Naším cílem je:
 vybudovat dům pro seniory a startovací byty pro mladé,
 zrealizovat cyklostezku do Bohuslavic a do Hrabové,
 pokračovat v budování stavebního obvodu Na Tvrzi,
 zavést sběr organických odpadů,
 zpřístupnit místa na tříděný odpad bez časového omezení,
 dokončit cesty – dosud nezrealizované opravy povrchu,
 dokončit chodníky kolem státní silnice směrem na Bohuslavice,
 opravit rozpadající se koryto potoka,
 vybudovat hřiště u ZŠ,
 vysazovat zeleň – kácet jen ty stromy, které ohrožují bezpečnost,
 vytvářet podmínky pro aktivní činnost sdružení a spolků v obci,
 spolupracovat se zástupci policie v oblasti bezpečnosti a ochrany
majetku,
 chránit práva a svobody občanů.
Děkujeme za váš hlas pro kandidátku č. 4

Volební strana č. 5
NEZÁVISLÍ PRO DUBICKO

připravili pro volební období 2014 – 2018 tento Volební program
V novém programovacím období 2014 až 2020 budou moci čerpat dotace obce,
mateřské a základní školy a nestátní neziskové organizace včetně církví.
Hlavní podporovanou oblastí, kterou bude možné pro naši obec využít je:
Integrovaný regionální operační program (IROP) zaměřený hlavně na rozvoj
infrastruktury, posílení konkurenceschopnosti a posílení veřejných služeb a
vzdělanosti. IROP sleduje vyvážený rozvoj území obcí, měst a regionů, zlepšení
veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje s cílem
snižovat územní rozdíly. Půjde hlavně o investiční projekty, směřující k řešení
potřeb naší obce v těchto oblastech:
Doprava
- pokračovat ve výstavbě chodníků a rekonstrukci komunikace směr
Bohuslavice
- dokončit opravu místních komunikací
- vystavět cyklostezky mezi Dubickem, Bohuslavicemi a Hrabovou pro
bezpečnou cestu nejen do školy, za prací, ale také za rekreací
- vysadit alej k farnímu kostelu Povýšení sv. Kříže
- pokračovat ve výsadbě ovocných stromů
Sociální práce
- zasadit se o výstavbu domu seniorů
Školství
- rekonstruovat vybavení odborných učeben a dílen
- obnovit zeleň na hřišti mateřské školy
Památky
- oprava schodiště a výstavba nového chodníku na hřbitově
Energetická udržitelnost
- snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu - výměna oken a dveří
Územní rozvoj
- vystavět inženýrské sítě nového stavebního obvodu Na Tvrzi II pro 16 + 10
rodinných domků
- připravit projektovou dokumentaci stavebního obvodu Nad Františkem
pro 22 rodinných domků
- připravit projektovou dokumentaci na opravu potoka
- řešit likvidaci biologického odpadu
- podporovat občanská sdružení, která vychovávají mládež
S NÁMI OBEC NEZŮSTANE NA OKRAJI
Děkujeme za podporu.

VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0176

Vážení občané,
zveme Vás na semináře, které jsou financovány z výše uvedeného projektu.
Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalý pobyt v obci Dubicko, mohou být
zaměstnaní i nezaměstnaní (není podmínka evidence na ÚP).
Účastníci projektu mají možnost výběru vzdělání formou seminářů z těchto oblastí:

Finanční gramotnost (1 seminář)
Právní vzdělávání (3 semináře)
Spotřebitelská gramotnost (1 seminář)
Základy podnikání (2 semináře)
Základní počítačové dovednosti (4 semináře)
(Obsahy jednotlivých seminářů se dozvíte na obecním úřadu, kde získáte i další
informace)
Délka trvání jednotlivých seminářů: 4 hodiny (á 45 minut)
Zájemci si mohou libovolně vybrat k absolvování jeden nebo více seminářů. Semináře budou probíhat od října 2014 do června 2015 a termíny jednotlivých seminářů budou vždy dostatečně dopředu zveřejněny.

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Dubicku od 15. 10. 2014.
Realizátor projektu:
M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školící středisko, spolek
Pobočka Šumperk, Dr. E. Beneše 12, budova KB 4.p., 787 011 Šumperk
VEŠKERÉ AKTIVITY JSOU BEZPLATNÉ
Další informace získáte na kontaktu Ing. Jana Jelínková, tel: 773 300 076,
e-mail: jelinkova@mcentrum.cz, www.mcentrum.cz.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Víte, který domovní odpad se ukládá do modrých a žlutých pytlů?
Tříděný komunální odpad se ukládá takto:
• zbytkový odpad po vytřídění (popel, saze, smetí, hliněné a porcelánové střepy,
zemina a stavební materiál) se ukládá do velkokapacitních kontejnerů umístěných na stanovištích; jednorázově lze v těchto kontejnerech uložit maximálně 2 kolečka zeminy a stavebního materiálu
• tříděný odpad železo, hliník, bílé a barevné skleněné střepy se ukládají do
kontejnerů a popelnic umístěných na sběrných místech
• tříděný odpad plastové obaly označeny PET, nebo recyklační značka 1
obaly pouze od nápojů (minerální vody, limonády, stolní vody, džusy, coly apod.).
Z obalů se sejme uzávěr a sešlápnuté bez uzavření (vzhledem k následnému
lisování na sběrném dvoře) se včetně uzávěru vkládají do plastových pytlů
žluté barvy a odevzdají se na sběrných místech. Obaly mohou obsahovat etikety (ne celopotahované lahve – obsahují PVC!)
• tříděný odpad - plastové obaly označené PE, PP, PA, PS atd., recyklační zn. 2, 3,
4, 5, 6, 7
lahve a jiné obaly od detergentů (kosmetika, prací prostředky, aviváže apod.),
celopotahované lahve (většinou menší lahve 0,2 – 0,5 l),
lahve od alkoholických nápojů (pivo, víno), olejů, octů apod.,
PET lahve znečištěné zeminou nebo jiným materiálem,
kbelíky, sáňkové boby, plastové hračky bez kovových předmětů, zbytky PE
trubek,
kelímky od jogurtů, margarínu, paštik, kanystry, atd.,
fólie čiré, s barevným potiskem, igelitové tašky, sáčky, obaly od potravin, strečová fólie,
fólie ze stavebnictví a zemědělství – nesmí být příliš ušpiněné blátem,
elektrikářské lišty, vodařské trubky
Z obalů se sejme uzávěr a sešlápnuté (pokud lze) bez uzavření se včetně uzávěru vkládají do plastových pytlů modré barvy a odevzdají se na sběrných
místech.
• přepravky, objemný plast, zahradní plastový nábytek se odevzdává na sběrných místech
• ostatní odpad, např. vázací pásky, jednorázové pleny, boty, hadry, lina, koberce, matrace se ukládají do velkokapacitních kontejnerů umístěných na sběrných místech
Fyzickým osobám se zakazuje:
• odkládat komunální odpad mimo sběrné nádoby
• ukládat do sběrných nádob velkoobjemový odpad, žhavý popel, kapaliny,
látky žíravé, výbušné, zápalné a lehce vznětlivé, uhynulá zvířata a materiály
ohrožující zdraví nebo bezpečnost lidí
• odkládat odpad využitelný jako druhotnou surovinu do sběrných nádob na
nevyužitelný odpad
• využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání komunálního odpadu
• vybírat, rozhazovat nebo odvážet předměty odložené ve sběrných nádobách

Do pytlů se nesmí ukládat zbytky potravin!!!

Vážení příznivci české písně,
dovolte mi jménem Vás všech poděkovat za celoživotní práci panu
Antonínu Plhákovi, který se v dubnu tohoto roku rozloučil s místem
sbormistra a dirigenta. Se svolením našeho hudebníka Vám posíláme
jeho pozdrav a vzpomínku na léta muzicírování.
Josef Sobotík
starosta

Přátelé, kamarádi, zpěváci, muzikanti,
dovolte, abych vám dodatečně poděkoval za pěkné výkony jak na vánoční, tak na
velikonoční mši. Zároveň se tímto po zralé úvaze, ač nerad, (a myslím to upřímně),
loučím s místem sbormistra a dirigenta na kůru v kostele Povýšení sv. kříže v Dubicku.
U dirigentského pultu jsem stál od roku 1990. Vánoční „Rybovku“ 1989 a zajímavou
(snad i rockovou) velikonoční mši 1990 ještě řídil nezapomenutelný Josef Neoral.
Za léta mého působení jsme provedli řadu mší a dalších vystoupení při různých
příležitostech. V programu jsme vycházeli z klasických úprav z kostelního archivu
a moje maličkost přispěla úpravou několika následujících skladeb: Písecká koleda, Óda
na radost, Tichá noc, Anděl lásky, Zdrávas Maria, Ora pro nobis, Předivná Boží moc,
Za mne i za tebe, Ave Maria, Kolíbala jezulátko. Výkony byly převážně na velmi dobré
úrovni. Důvody mého odchodu jsem uvedl na zkoušce na hodovém zpívání (2013).
Jeden (obsazení altů) se podařilo odstranit (za což vám děkuji), ale hlavní důvod
přetrvává, ba naopak narůstá. Samozřejmě se zařadím jako zpěvák do skupiny basů.
V současné době máme kostelní sbor na solidní úrovni. Kolem 30 dobrých zpěváků
(zde dík i přespolním), výborná varhanice, prvotřídní skupina smyčců díky Ing. Marušce
Kolčavové a velmi dobré muzikanty u dechových nástrojů. Organizačně mi hodně
napomáhaly p. Jaruška Vachutková (vedení archivu) a p. Hanička Havlíčková
(kopírování, rady atd…). Sluší se též vzpomenout na bývalé zpěváky, kteří z našich
řad odešli – Jaroslav Kopa (vynikající tenor), Vratislav Hampl, Marie Vašíčková,
Jiřinka Hamplová (velmi obětavá), Jirka Hampl, Karel Drlík, Jiřina Kristenová,
p. Pavlíková, Alena Diblíková. Ostatní, na které jsem zapomněl, nechť mi prominou.
Jedna vzpomínka, která se týká „Rybovky“. Nevím již, v kterém roce jsme ji celou
provedli v kostele v Mohelnici spolu se sborem Sokola Dubicko a Carmen Mohelnice.
Úspěch byl značný. Zajímavá však byla zpáteční cesta – námraza, autobus mezi Hájem a Bohuslavicemi v příkopu. Nic se nestalo, popíjela se slivovice, zpívalo se a díky
šikovnému řidiči p. Miloši Válkovi jsme v pořádku dorazili domů.
Po mém odchodu navrhuji a doporučuji, aby moje místo zaujala Mgr. Vlaďka
Purová, která má pro to všechny předpoklady: přiměřené hudební vzdělání, ovládá
nástroj pro nácvik skladeb, zvládla techniku dirigování, je zdravě ambiciózní (což jistě
není na škodu), a především je dobrá kamarádka. Jistě ji přijmete s otevřenou náručí.

Střípky z hudebního života amatérského muzikanta Antonína Plháka:
•
•
•
•
•

housličky u p. Vysoudila („výměna” dole vedle Sokolovny)
trubka (křídlovka u bývalých vojenských muzikantů)
studium na pedagogické škole v Olomouci
harmonika, dirigování, harmonie a částečně klavír
dvouletá vojenská služba u profesionální vojenské hudby (2x týdně promenádní
koncerty ve Františkových a Mariánských Lázních a Karlových Varech)
• v roce 1957 jsem se stal členem Pěveckého sboru severomoravských učitelů (PSSU),
tam později zástupcem a do dneška sbormistrem
Za dlouholetou činnost jsem nositelem Zlatého odznaku s granáty a v r. 2008 jsem
obdržel celostátní vyznamenání – Cenu Jana Šoupala.
• v letech 1960 až 1989 každoročně absolvování dirigentských kurzů – vždy
v prázdninách celý týden (přednášky dějin hudby, hudební nauka, harmonie,
instrumentace, dirigování)
Z účastníků kurzů byl vytvořen smíšený pěvecký sbor. S tímto sborem jsme
projezdili na koncertech celou republiku. Vyvrcholením a jedním z nejhlubších
mých zážitků byl 3týdenní zájezd do Francie, kde jsme několik koncertů odzpívali
přímo v Paříži. Druhým vrcholným zážitkem byl samostatný koncert v rámci Pražského jara ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. No a třetí, čím se mohu chlubit,
jsem měl čest dirigovat spojené mužské sbory (zhruba 300 zpěváků) včetně PSMU
(Pěvecké sdružení moravských učitelů).

Za vše, co jsem se pokusil sepsat, co jsem u dirigentského pultu prožil (někdy
i protrpěl) a za celý svůj muzikantský život hlavně děkuji své manželce, kterou jsem
ošidil o stovky společných hodin. Práce v muzice mi kradla čas, který patřil jí a dětem.
S obdivem však konstatuji, že přes oběti k muzice a zpěvu nezatrpkla.
Závěr

Píseň česká slavně znívá,
v ch r á m u p á n ě k d y ž s e z p í v á…
(z první věty kantáty Česká píseň pro sbor a orchestr od B. Smetany)
Váš Antonín Plhák

Obec Dubicko a Obec Hrabová
pořádají koncert dechové hudby

LOŠTICKÁ VESELKA
v neděli 19. 10. 2014 v 15.00 hod.
v Kulturním domě v Hrabové
Vstupné dobrovolné, důchodci vstup zdarma
Odjezd autobusu:
zastávka v Dubicku u Jednoty (směr Bohuslavice) ve 14,30 hod.
zastávka v Bohuslavicích u kapličky ve 14,35 hod.
Po ukončení rozvoz autobusem zajištěn.

Zprávy Dubické včely a muzea
Na úvod sezóny jsme se zúčastnili soutěže Zlatá včela v Šumvaldě. Nastalo
období zdobení perníčků v Dubické MŠ a potom se pokračovalo v ZŠ Troubelice.
V rámci akcí pořádaných muzeem jsme uvítali včelaře LŠNV, dětský Včelařský
kroužek Velké Hamry a Spolek turistů z Mohelnice. Doufáme, že se z toho stane
tradice.
Do konce roku připravujeme několik dalších akcí – například Předvánoční
zdobení perníčků v MŠ, výrobu svíček z včelího vosku (lité i stáčené).
Mimo těchto aktivit se podílíme na pořádání cyklu přednášek pod záštitou
Olomouckého hejtmana ing. Jiřího Rozbořila – Včelařské setkávání v Olomouci.
Za Dubickou včelu F. Vlček

Posezení při harmonice
28. 6. 2014 uspořádali členové Českého svazu zahrádkářů tradiční Posezení při
harmonice p. Plháka v Domě zahrádkářů v Dubicku.
I přes nepřízeň počasí (museli jsme 2x stěhovat lavičky do sálu kvůli dešti)
a menší účast návštěvníků se akce celkem vydařila. Bohaté občerstvení, kolo štěstí,
možnost si zazpívat a zatancovat přilákala i hosty z okolních vesnic.
Všichni poseděli, popovídali si o tom, co je nového, a ocenili tuto možnost
setkání v dnešní uspěchané době.
Děkujeme za návštěvu a těšíme se za rok na shledanou.
Za pořadatele Eliška Müllerová
jednatelka organizace

loutkář
Je začátek školního roku. Ve škole se opětovně setkávají žáci a učitelé. Od vzniku
dubické školy jich zde působila celá řada. Někteří se však výrazně zapsali do povědomí vesnice a zvláště dětských dušiček. A právě o jednom z nich, bych vás chtěl
informovat. Jedná se o odborného učitele Josefa Drozda.
Josef Drozd se narodil 3. 2. 1895 ve Strupšíně a po skončení obecné školy studoval zábřežské gymnazium. Z rodného Strupšína do Zábřeha chodil každodenně
15 km vzdálenost pěšky tam i zpět. Po jeho absolvování v roce 1915 byl odveden
k 13. zeměbraneckému pěšímu pluku, se kterým se zúčastnil všech jeho bojů. Po
skončení 1. světové války se stal učitelem v Bušíně. Chybějící pedagogickou kvalifikaci doháněl studiem. Postupně učil v Hrabové, Dubicku (od r. 1924 do pol.
30. let), Zábřehu a v r. 1945 se stal ředitelem 1. měšťanské školy v Mohelnici.
V roce 1959 v Zábřehu umírá.
První jeho knihou vydanou v půlce dvacátých let a která se opakovaně vydávala,
byla kniha s názvem „Jak si zhotovíme loutkové divadlo“, ve které se zamýšlí nad
scénou loutkového divadla, způsobem vedení loutek a také nad jejich výrobou. Poté
následovala série asi 20 loutkových her, které vycházely v pražském divadelním
nakladatelství. Uvedu tituly jen některých „Kmotr Matěj“, „Jedlovička“, „Maruška
u ježibaby“, „Pro maminku“ a řada her s postavou lidového šibala kašpárka jako
„Kašpárek zázračným doktorem“, „Ošizený Kašpárek“, „Hádej Kašpárku“, „Kašpárek má sólo“ apod. Některé z jeho her byly upraveny pro potřebu rozhlasu, jako
např. „Zbojníci“ (alegorie na vznik republiky) anebo pro potřeby ochotnických divadelních souborů.
Pro ochotníky z Moravičan napsal v r. 1947 hru „Přetržený řetěz“ k uctění
památky moravičanského řídícího učitele, rodáka z Leštiny, Františka Kruše, který
byl zastřelen v r. 1944 v obci Ochoz na Konicku při zatýkání gestapem. Hra byla
ochotníky uvedena 6. dubna 1947 v sokolovně v Moravičanech.
Učitel Drozd založil na zábřežsku na třicet loutkových souborů, mezi jiným
i v Dubicku, kde pamětníci vzpomínají, že se hrálo i za války a po r. 1945 loutkové
divadlo v Katolickém domě a v šatně sokolovny. Nenašel jsem však nikoho, kdo by
znal tehdejší loutkoherce a také mi není nic známo o osudu loutek.
Určitým pokračovatelem v tomto směru bylo maňáskové divadlo v průběhu
sedmdesátých let, které vedla učitelka mateřské školy Dáša Ficnarová a ve kterém
hráli Jaromír Kurečka, Miluška Válková, Helenka Neoralová a hudbu obsluhoval
Rosťa Brostík.
Předchozí řádky slouží jako upomínka na dramatika, loutkoherce, kronikáře,
který vedl kroniky v Leštině, Hrabové, Dubicku a v Mohelnici, vlastivědného pracovníka a spoluzakladatele Pěveckého sdružení Severomoravských učitelů.
Josef Koruna
kronikář obce

SPolEčENSkÁ kRoNIkA
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Tereza Divišová
Karel Kolčava
Adriana Bukovanová

Dubicko, Velká Strana 29
Dubicko, Cihelna 290
Dubicko, U Lesa 272

Manželství uzavřeli tito občané naší obce:
Karel Tichý a Barbora Hlaváčková
Vojtěch Ptáček a Veronika Doleželová
Z našich řad odešli:
Vilém Čimbura

Dubicko, U Lesa 267

V měsíci červenci–září 2014 oslavili svá životní výročí
70 roků a více tito občané:
Blahut Arnold
Urbášek Jaroslav
Zbíralová Irena
Vepřková Jarmila
Voráč Petr
Plhák Antonín
Diviš Josef
Kukula Walther
Křížek Josef

Dubicko 123
Dubicko 39
Dubicko 184
Dubicko 131
Dubicko 227
Dubicko 237
Dubicko 168
Dubicko 238
Dubicko 204

Urbášková Anna
Kristenová Miroslava
Vašíčková Marie
Gregora Jiří
Sládková Anna
Špačková Věra
Hufová Emilie
Šlampa Milan
Mlýnková Věra

Dubicko 45
Dubicko 109
Dubicko 225
Dubicko 226
Dubicko 200
Dubicko 149
Dubicko 214
Dubicko 205
Dubicko 22

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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