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Vážení spoluobčané,
doba adventní již končí a vánoční svátky jsou za dveřmi. I já Vám všem
chci popřát radostné prožití vánočních svátků ve zdraví, štěstí a se spoustou krásných překvapení. Do roku 2018 vstupme plni síly, radosti a lásky.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

čInnoST raDy a z aSTUpITELST Va
 Přijetí finančních prostředků od poskytovatele Státního fondu dopravní infrastruktury ve
výši 4,159.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s financováním akce „Cyklostezka Dubicko–Bohuslavice“ - ISPROFOND 5718510075 a znění Smlouvy č. 1136/2017.
 Informace o výsledku výběrového řízení projektu BioMAS na dodání 7 ks velkoobjemových
kontejnerů (reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003331), podíl obce ve výši 151.403,77 Kč,
poskytnutá dotace ve výši 857.954,71 Kč.
 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2017, provedeného dne
13. 9. 2017 kontrolory Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru kontroly.
 Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti, provedené na úseku životního
prostředí u Obecního úřadu Dubicko, dne 23. 11. 2017 kontrolním týmem pracovníků
Krajského úřadu Olomouckého kraje.
 Protokol o kontrole subjektu Obec Dubicko na úseku plnění povinností vlastníka a provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, provedené dne 23. 11. 2017 kontrolním týmem pracovníků Krajského úřadu Olomouckého kraje.
 Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik, provedené
dne 21. 11. 2017 kontrolním týmem pracovníků Městského úřadu Zábřeh.
 Cena za zhodnocení pozemků (možností napojení na inženýrské sítě ve vlastnictví obce
Dubicko), které jsou platným územním plánem obce Dubicko určeny k výstavbě rodinných domů a jsou ve vlastnictví fyzických osob – stavebníků na stavebním obvodu Na

Tvrzi, ve výši 85 Kč/m2 včetně DPH a uzavření příslušných smluv s jednotlivými vlastníky
těchto stavebních pozemků.
 Výsledek kontrolního odběru ČOV Dubicko společností Bioanalytika CZ, s.r.o., laboratorní výsledky byly velice dobré.
 Urbanistický návrh nového stavebního obvodu v lokalitě „Nad Františkem“.
 Pokračování projektu „Úprava dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti
dopravy v Dubicku – stavba 3“.
 Zpracování žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva financí – Podpora rozvoje
obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst (oprava střechy a výměna osvětlení ZŠ Dubicko).
 Převedení stávající pobočky České pošty, s.p. 789 72 Dubicko do režimu Pošta Partner, kdy
obec Dubicko by přistoupila jako smluvní zástupce.
 Realizace kamerového systému v obci za podpory Olomouckého kraje. V případě krizové
události bude záznam vyhodnocovat Městská policie Zábřeh na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
 Schválení návrhu Smlouvy o partnerství při realizaci projektu „Cyklostezka Dubicko–Hrabová“, uzavřenou mezi obcí Dubicko a obcí Hrabová.
 Příprava opravy střechy na budově Družstevní 159, Dubicko.
 Příprava opravy místní komunikace ulice Zábřežská (od ZŠ Dubicko k nemovitosti
p. Šafáře) s realizací v roce 2018.
 Osazení měřiče rychlosti (radaru) při vjezdu do obce Dubicko od obce Police.
 Poskytnutí mimořádné dotace ve výši 150.000 Kč z rozpočtu obce Dubicko na celoroční
činnost FC Dubicko, z.s. na rok 2017 v souvislosti s postupem do vyšší soutěže.
 Výsledek výběru dodavatele kompostérů pro obce Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko.
Kompostéry budou dodány počátkem roku 2018.
 Zachování místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 300 Kč za osobu na rok 2018 přes
to, že se z rozpočtu obce kryje ztráta 100.000 Kč. Tímto děkujeme všem občanům, kteří
řádně třídí odpady.
 Příprava vzpomínkové akce u příležitosti 65. výročí úmrtí armádního generála Bohumila
Bočka, Sousedského posezení s cimbálovou muzikou Včelaran a Rozsvěcování vánočního
stromu.

Vážení spoluobčané,
také v letošním roce jsme pro Vás připravili stolní kalendáře na následující
rok, které Vám byly doručeny do schránek. Ti z Vás, kteří kalendář neobdrželi,
protože mají malou poštovní schránku, si jej mohou vyzvednout na OÚ Dubicko v úřední dny. Poslední úřední den v letošním roce je středa 20. 12. 2017.
Od 21. 12. 2017 bude Obecní úřad Dubicko uzavřen.

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany, že úřední dny pro veřejnost jsou pondělí a středa.
V případě potřeby je možno vyřídit neodkladné záležitosti i mimo tyto dny, ale jen
po předešlé domluvě s příslušným pracovníkem. Vzhledem k nabývající agendě
přibývá také různých školení a seminářů, proto se může stát, že pracovníci nejsou
občanům k dispozici vždy, když to potřebují.
Výše uvedené platí také pro organizace a to i v případě, že spolky mají např.
podávat žádosti o dotace a následná vyúčtování do určitého termínu. Proto je
nutno využít poslední úřední den před stanoveným termínem, aby měla organizace
jistotu, že vše bude v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu Obce
Dubicko.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Státní fond dopravní infrastruktury naší obci v roce 2017 poskytl dotaci ve výši
4,159.000 Kč na spolufinancování realizace akce „Cyklostezka Dubicko–Bohuslavice“.

Olomoucký kraj naší obci v roce 2017 poskytl dotaci ve výši 63.000,- Kč za
účelem podpory projektu směřujícího ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, dle Dotačního programu pro sociální oblast 2017 a dotačního
titulu Podpora prevence kriminality na částečnou úhradu výdajů projektu „Kamerový systém v obci Dubicko“.

DOPORUČENÍ POLICIE ČR K UVEŘEJNĚNÍ V MÍSTNÍCH ZPRAVODAJÍCH …
Policisté kontrolují viditelnost chodců
S nadcházejícími podzimními dny policisté více zaměří svoji činnost na kontrolu chodců
a jejich označení reflexními prvky.
Povinnost chodců užít při chůzi zejména mimo obec za snížené viditelnosti reflexní prvky
stanoví zákon o silničním provozu takto: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené
viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným
osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Za porušení
této zákonné povinnosti hrozí neoznačenému chodci až dvoutisícová pokuta.
S ohledem na bezpečnost chodců je třeba za sníženou viditelnost považovat nejen noční
dobu, ale také soumrak, svítání, silný déšť, sněžení, mlhu a další nešvary počasí, které mohou vyvolat sníženou viditelnost.
Upozornění na nutnost řádného zabezpečení rekreačních objektů v zimním období
S přicházejícím sychravým podzimním počasím nastává období zakončení zahrádkářských
prací a „zazimování“ sezónních rekreačních objektů. V zimě své objekty nenavštěvujeme
tak často, jako v letním období.
Pachatelé krádeží vloupáním si rádi vybírají především odlehlé, nedostatečně zabezpečené objekty, které jsou zároveň dobře přístupné. Majitelé rekreačních chat a chalup by
proto měli dbát na řádné a účinné zabezpečení svého majetku. Pozornost by měli věnovat
také zabezpečení prostor přilehlých k rekreačnímu objektu, jako jsou různé kůlny, přístavky a garáže. Obzvlášť pokud jsou nuceni v nich skladovat cennější věci. V případě delší
nepřítomnosti však doporučujeme odvézt cenné věci do bezpečí.
Přestože policisté v rámci své činnosti provádějí kontroly rekreačních oblastí a navazují neformální vztahy s chalupáři, není v jejich silách uhlídat všechny objekty. Proto doporučují
udržování dobrých sousedských vztahů. Při pobytu na chalupě nebuďte neteční, věnujte
pozornost svému okolí a pohybu neznámých osob a vozidel. Vaše svědectví může být důležitým vodítkem pro práci policistů.
Rady pro správné zabezpečení rekreačních objektů:
Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky.
Pozornost věnujte zejména řádnému zajištění stavebních otvorů (vstupní dveře, okna, verandy).
Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu.
Objekt mějte správně pojištěný. Nejen proti krádeži, ale také proti požáru.
Nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu.
Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí.
Poznamenejte si výrobní čísla věcí uložených v objektu.
Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte také v zimním období. Uklizený sníh budí zdání
neustálé kontroly.
Cenné věci rozhodně přes zimu v rekreačním objektu nenechávejte.
Všímejte si pohybu osob a vozidel ve vaší lokalitě. Nebuďte neteční – dnes navštívil zloděj
souseda, zítra se to může stát vám!

V případě zjištění vloupání do objektu nevstupujte! Na bezplatné lince 158 přivolejte pomoc policie. Před příjezdem policistů z taktických důvodů do objektu nevstupujte a neuklízejte. Mohli byste tak zničit pro kriminalisty to nejcennější, a to stopy, které pachatel
na místě zanechal. Spolupracujte s výjezdovou skupinou policie, můžete tak zvýšit šanci
na usvědčení pachatele. Můžete například upozornit na věci, které nejsou na svém místě
a pachatel je mohl mít v ruce nebo najít věci, které vám nepatří a na místě je zanechal
nezvaný návštěvník.
Zloději se nevyhýbají ani hřbitovům
Blíží se den věnovaný Památce zesnulých. Stejně jako tomu bývá každý rok v tomto
období, posílí policisté na hřbitovech a v jejich okolí hlídkovou činnost. Svou pozornost
zaměří nejen na dodržování veřejného pořádku, ale především na zloděje a vandaly, kteří se v okolí mohou pohybovat. Policisté však nemohou být všude, proto žádají všechny
návštěvníky hřbitovů, aby věnovali pozornost řádnému zabezpečení svých vozidel,
zkontrolovali jejich uzamčení a na viditelných místech v interiéru vozu nenechali odložené
žádné cenné věci, které by se mohly stát lákadlem pro zloděje.
Vaše věci nemusí být v bezpečí ani tehdy, pokud si je s sebou vezmete na hřbitov.
Obratný zloděj dokáže využít i chvilky vaší nepozornosti, aby si přisvojil například vaši kabelku odloženou na náhrobku. Své věci proto mějte vždy v dosahu a na očích.
Ze samotných hrobů mizí nejčastěji svíčky, věnce, sošky a různé dekorativní předměty.
Jde o věci, které lze snadno a rychle zpeněžit. V některých případech poškození pozůstalí
nedokáží policistům popsat odcizené věci. Proto je dobré fotograficky zadokumentovat
původní stav hrobu.
Období „dušiček“ bývá často doprovázeno sychravým podzimním počasím. Proto policisté apelují také na všechny účastníky silničního provozu, aby jezdili opatrně, zbytečně
nespěchali a na cestu se vydávali odpočatí.

Děkuji všem čtenářům za pravidelnou návštěvu naší
knihovny a budu se opět těšit na celoroční návštěvnost.
Všem čtenářům přeji také do nového roku hodně zdraví
a štěstí, zároveň upozorňuji na poslední půjčování 28. 12.
s příjemným posezením a hodnocením knižních nabídek.
Zároveň upozorňuji na probíhající prodejní výstavu drobných šperků z chráněné dílny šperkařky Lenky Lacinové.
Jana Hartová
knihovnice
Velice děkuji všem, kteří se za ZŠ a MŠ Dubicko a za Pradub z.s. účastnili organizace
vánočních dílen dne 1. 12. 2017. Byla to velice zdařilá akce. Chci také poděkovat všem
těm, kteří podpořili svoji účastí vzpomínkové akce u příležitosti úmrtí generála Bohumila Bočka, Sousedského posezení s cimbálovou muzikou Včelaran, rozsvěcování
vánočního stromu i všechny ostatní akce pořádané v letošním roce.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Výstava ovoce a zeleniny v Dubicku.
Ve dnech 21. - 22. 10. 2017 uspořádala místní organizace Svazu zahrádkářů v Dubicku tradiční Podzimní výstavu ovoce a zeleniny.
Zájem občanů byl velký. Přesto, že letošní sucho nepřálo příliš úrodě, již od pátku přinášeli květiny, ovoce a zeleninu do Domu zahrádkářů. Výstava byla doplněna
výtvarnými pracemi žáků Základní a Mateřské školy Dubicko a Hrabová
Členky svazu zahrádkářů uchystaly občerstvení, napekly štrúdly a rolády. Bohužel
z důvodu malé úrody jablek jsme letos nemohli prodávat jablečný mošt. Ale i tak výstavu letos navštívilo více než 200 občanů z Dubicka a okolí.
V pondělí patřila výstava dětem ze Základní školy v Dubicku a Hrabové, kterých
bylo také téměř 200. Se zvědavostí sledovaly výrobu moštu, který potom ochutnaly.
Za své obrázky a výrobky byly odměněny sladkým perníkem.
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo přispěli svými výpěstky a pomohli výstavu
zrealizovat, především členům výboru organizace v čele s předsedkyní p. Horákovou
a dále našim sponzorům, m.j. p. Křížkovi J. ml., Úsovsku a.s. a p. Tomíčkovi z Mohelnice
a pozvat všechny opět za rok nashledanou.
Také bychom chtěli upozornit, že letos je rok 60. výročí založení Českého zahrádkářského svazu.
Při této příležitosti dostal celostátní vyznamenání za dlouholetou činnost náš zakládající člen, pan Karel Neumann z Bohuslavic.
Za ČZS Eliška Müllerová
tajemník organizace

VÁNOČNÍ TURNAJ
NEREGISTROVANÝCH
MUŽŮ, ŽEN
VE STOLNÍM TENISE
DNE:
PREZENTACE:
ZAHÁJENÍ:
STARTOVNÉ:

16. 12. 2017
od 14:30 do 15:00
v 15:00
30 Kč

Hraje se dle pravidel stolního tenisu.
Systém turnaje dle počtu účastníků.
Srdečně zve oddíl stolního tenisu Sokol Dubicko.

VÁNOČNÍ
TURNAJ
DĚTÍ

VE STOLNÍM TENISE
DNE:
PREZENTACE:
ZAHÁJENÍ:

18. 12. 2017
od 16:30 do 16:45
v 16:45

Hraje se dle pravidel stolního tenisu.
Systém turnaje dle počtu účastníků.
Srdečně zve oddíl stolního tenisu Sokol Dubicko.

Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci
v sobotu 6. 1. 2018.

Společenská kronika
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Markéta Vepřeková		
Michael Kochwasser		
Adam Bartoš		

Dubicko, Velká Strana 38
Dubicko, Smíchov 83
Dubicko, Velká Strana 52

Manželství uzavřeli tito občané naší obce:
David Pospíšil		
Michal Ptáček		

Z našich řad odešli:
Jiří Wolf		

Dubicko, Na výsluní 240

Iveta Jakešová
Barbora Klvačová

JUBILANTI
V měsíci říjen - prosinec 2017
oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Hamplová Marie
Hlaváčková Jarmila
Kristenová Anna
Hampl Vratislav
Šafářová Jiřina
Voráčová Božena
Krečmerová Jarmila
Vašíček Zdeněk
Pur Josef
Krečmer Jaroslav
Hrochová Helena
Plhák Josef
Kupková Justina
Stonová Alžběta
Štěpánová Marie

Dubicko 137
Dubicko 253
Dubicko 191
Dubicko 78
Dubicko 13
Dubicko 227
Dubicko 114
Dubicko 225
Dubicko 339
Dubicko 114
Dubicko 11
Dubicko 97
Dubicko 155
Dubicko 207
Dubicko 213

Neoralová Ludmila
Korunová Naděžda
Křížková Jarmila
Berger Miroslav
Šulcová Drahomíra
Šlampová Eva
Maňúch Michal
Müllerová Anna
Hamplová Anna
Plháková Danuška
Žváčková Božena
Suchý Jan
Sojáková Jarmila
Purová Stanislava

Dubicko 182
Dubicko 160
Dubicko 204
Dubicko 256
Dubicko 213
Dubicko 205
Dubicko 113
Dubicko 146
Dubicko 34
Dubicko 199
Dubicko 213
Dubicko 177
Dubicko 141
Dubicko 230

Do dalších let
přejeme všem jubilantům
hodně zdraví
a osobní spokojenosti.
Vzhledem ke změně zákona o evidenci obyvatel již OÚ nedostává informace o uzavření manželství občanů naší obce, proto prosíme novomanžele, aby 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.
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