Dubický
zpravodaj
Čtvrtletník Obce Dubicko
ročník 2021/II 25. červen 2021

Vážení spoluobčané,
jsem velice rád, že se náš život začíná vracet do „normálních kolejí” a protiepidemická
opatření se postupně uvolňují. Všem nám přeji klidné prožití doby dovolených a prázdnin,
bezpečné cestování a šťastný návrat domů. Načerpejme během doby odpočinku dostatek
sil na další období.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce
Vážení spoluobčané,
velice Vám děkuji za Váš přístup ke změně ve sběru odpadu. Přes všechny pozitivní přínosy této změny jsou stále věci, které tento způsob narušují. Nejčastější nešvar
je odkládat odpad mimo nádoby k tomu určené, nejčastěji na stanoviště č. 4 u ČOV.
V současné době to řešíme napomenutím, pokud se však situace nezlepší, budeme
nuceni tyto přestupky řešit ve spolupráci s MěÚ Zábřeh, což bych byl velice nerad.
Pokud máte odpad, který se nevejde do nádob k tomu určených a nevíte si rady
co s ním, kontaktujte buďto mne nebo nejlépe pracovníky obce na sběrném dvoře
a s nimi se jistě domluvíte.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce
Vážení spoluobčané,
v současné době připravujeme změnu dopravního značení v ulicích Benedova, Cihelna, Na Pekle, 7. května, Na Výsluní, U Lesa, U Hájovny. V této části obce bude vytvořena
Zóna 30, kde platí přednost zprava a je omezena rychlost na 30 km/h (všechny stávající
značky budou odstraněny). Od změny dopravního značení očekáváme zvýšení bezpečnosti silničního provozu v této části obce. Realizace změny značení proběhne v první polovině měsíce července. Prosím, věnujte nové dopravní situaci dostatečnou pozornost.

Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:
Mimo jiné bylo řešeno:
 veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Oprava střechy na budově
školní jídelny v Dubicku“, vybrána byla firma Frankie spol. s r.o., IČ 45677513, se sídlem Na
Křtaltě 37, 789 01 Zábřeh, s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.
 získané dotace:

• Projekt: „Parkoviště u školy v Dubicku – I. etapa“, dotace 500.000 Kč, předpokládané
zahájení stavby 07/2021

• Projekt: „Pořízení dopravního prostředku pro JSDH Dubicko“, dotace 450.000 Kč
z MV ČR generálního ředitelství HZS ČR a dotace 100.000 Kč z Olomouckého kraje

• Projekt: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného
vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Dubicko“, dotace 12.000 Kč

• Projekt: „Oprava božích muk František na pozemku parc. č. 1661/6 v k. ú. Dubicko“,
dotace 30.000 Kč

• Na Ministerstvo zemědělství jsme zaslali poslední dokumenty k vydání rozhodnu-

tí o poskytnutí dotace na projekt „Dubický potok, IDVT 10201626“ - výše dotace
10,000.000 Kč

• Čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci na opravu střechy školní jídelny - výše dotace
1,082.792 Kč

 nezískání dotací z MMR z dotačního titulu Podpora rozvoje regionů na projekty „Rekon-

strukce budovy obecního úřadu v Dubicku“ a „Dětské hřiště v Dubicku“.

 změna dopravního značení v ulicích Benedova, Cihelna, Na Pekle, 7. května, Na Výsluní,

U Lesa, U Hájovny. V této části obce bude vytvořena Zóna 30, kde platí přednost zprava a je
omezena rychlost na 30 km/h (všechny stávající značky budou odstraněny).

 koncem prázdnin bychom měli mít k dispozici žluté popelnice k předání občanům v rámci

projektu Zábřežsko třídí II,

 příprava změny OZV z důvodu havarijního stavu kontejnerů na popeloviny, kdy se již ne-

budou vybírat popeloviny na sběrných místech, ale občané je budou ukládat do černých
popelnic.

 uzavření Smlouvy na zajištění dílčích činností souvisejících s provozem ČOV Dubicko

s podnikající fyzickou osobou od 1. 4. 2021 a Smlouvy č. 01/2021_ČOV na zajištění dílčích
činností souvisejících s provozem ČOV s firmou N–systémy s.r.o., IČ 48393193, Benedova 18, Dubicko, jako poskytovatel s účinností od 1. 4. 2021

 rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi
 příprava projektu na opravu komunikace k FC Dubicko, kde chodník bude vybudován vle-

vo při cestě na hřiště

 rekonstrukce v ZŠ – výtah, učebny, podlaha a vybavení
 výměna původní krytiny ČOV, která byla v havarijním stavu,

 na základě doporučení komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu Rady obce Dubicko

a v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko, byly přiznány dotace na celoroční činnost (typu „A“) na rok 2021 z rozpočtu obce Dubicko následovně:
• Spolek rybářů obce Dubicko, z.s. ve výši 30.000 Kč
• AVZO Dubicko p. s. ve výši 25.000 Kč
• Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dubicko ve výši 25.000 Kč
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dubicko ve výši 50.000 Kč
• FC Dubicko, z. s., ve výši 50.000 Kč.
• Tělocvičná jednota Sokol Dubicko ve výši 150.000 Kč.

 postup řešení odvádění dešťových vod z nemovitostí na ulici 7. května.
 prodejní cena keramických magnetek Dubicka ve výši 50 Kč/kus vč. DPH, které lze koupit

na Poště Partner Dubicko

 návrh Studie revitalizace obecního rybníka „Mlékárna“, vypracované AXIOM enginee-

ring s.r.o. Pernerova 168, 530 02 Pardubice,

 poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Dubicko, na opravu střechy farní-

ho kostela Povýšení sv. Kříže ve výši 100.000 Kč,

 záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubic-

ko za rok 2020, provedeného ve dnech 18. 11. 2020-19. 11. 2020 a 7. 4. 2021-22. 4. 2021
KÚOK,

 Návštěvní řád biocentra Hosena s malou vodní nádrží a návrh na rozmístění informačních

tabulek v tomto prostoru, jejichž výroba je již zadána.

 Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpady v obci ze dne 30. 9. 2020, uzavřený mezi

Obcí Dubicko, jako objednatelem a EKO Servis Zábřeh, s.r.o., IČ 25896903 jako zhotovitelem.

Mgr. Václav Hampl
starosta obce



Poděkování
Rád bych poděkoval jménem nás všech Ing. Davidu Smékalovi z ulice Křepelka 154, za rychlé a správné poskytnutí první pomoci při dopravní nehodě dne
16. 6. 2021. Tato rychlá pomoc bezpochyby vedla k záchraně lidského života.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

ZMěna otevírací Doby poŠty partner Dubicko

od 1. 6. do 31. 8. 2021:

pondělí a středa
úterý, čtvrtek a pátek

8–12 hod. a 13–17 hod.
8–12 hod.

Doba covidová přinesla mezi lidi zhoršení vzájemných vztahů. V poslední době se stále
častěji setkáváme s neadekvátní reakcí občanů na OÚ i zákazníků na poště. Žádám proto
všechny, aby si své špatné nálady nekompenzovali na pracovnících obce včetně pošty
a pokud nastane nějaký problém, aby jej řešili v klidu, případně mne o tomto problému
přišli informovat. Při troše dobré vůle se dá vše vyřešit bez nadávek a vulgárností.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Projekt: „Parkoviště u školy v Dubicku – I. etapa“ je realizován za přispění finančních
prostředků Olomouckého kraje
celkové náklady
dotace

2,588.083 Kč
500.000 Kč

Projekt: „Pořízení dopravního prostředku pro JSDH Dubicko“ je spolufinancován z prostředků Ministerstva vnitra, generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky
celkové náklady
dotace

1,100.000 Kč
450.000 Kč

Projekt: „Pořízení dopravního prostředku pro JSDH Dubicko“ je realizován za přispění finančních prostředků Olomouckého kraje
celkové náklady
dotace

1,100.000 Kč
100.000 Kč

Projekt: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného
vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Dubicko“ je realizován za přispění finančních prostředků Olomouckého kraje
celkové náklady
dotace

34.500 Kč
12.000 Kč

výzva – Hodová výstava
Na neděli 12. 9. 2021 chystáme Hodovou výstavu, kterou bychom mimo jiné chtěli
opět věnovat i sbírkám našich občanů, tentokrát na téma hračky.
V rámci předešlé výstavy spousta návštěvníků říkala, že má doma také různé zajímavé
předměty nebo sbírky, které by bylo možno na výstavě ukázat. Proto Vás žádáme, kdo
máte takovéto „poklady“ z říše hraček doma a rádi byste je na výstavu zapůjčili, abyste
se nahlásili paní Radce Linhartové na matrice OÚ Dubicko nejpozději do 16. 7. 2021.
Také pokud máte doma nějaké fotografie z minulého století ze života v naší obci
a z akcí, které se zde konaly, prosíme o jejich zapůjčení, abychom si je mohli naskenovat
a případně použít na další prezentace obce.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Vážení spoluobčané,
díky naší knihovnici Janě Hartové jsme se zapojili do projektu „Odlož mobil v knihovně“. Kdo z Vás by se chtěl do této soutěže zapojit a podpořit tím také naši knihovnu,
odložte svůj mobil v naší knihovně. Naučme se třídit i drobné elektrozařízení. Děkuji
tímto paní Janě Hartové za její aktivitu.

Mgr. Václav Hampl
starosta obce

DUBIÁDA 2021
Sedmý ročník dubické dětské olympiády 8 .- 9 . června 2021 prověřil na
tenisových kurtech mrštnost, rychlost, přesnost a sílu padesáti osmi závodníků
od dvou do jedenácti let. Děti závodily v šesti disciplínách – skok do dálky
z místa, skok přes švihadlo, hod na cíl, běh přes překážky, šplh a slalomy (běh,
slalom, fotbal a slalom s míčkem na lžičce). Letošní Dubiáda se stala součástí
celoevropské akce MoveWeek 2021, která je podporovaná ČOS.
Závodníky k lepším výkonům povzbuzovali jejich trenéři – Marie Braná,
Jaroslav Dvořák, Veronika Hlobilová, Mirek Kutal, Martina Kutalová, Jana
Linhartová, Jirka Sobotík a Veronika Sobotíková.
Děkujeme všem závodníkům a organizátorům za vytvoření úžasné soutěžní
atmosféry a zveme všechny na další ročník Dubiády.

EVROPSKÁ MÍLE - FIND YOUR MILE
celoevropská akce podporovaná ČOS

23. 6. 2021 v 17.00 hod.
start v Dubicku na začátku cyklostezky na Hosenu
• uběhněte jednu míli a darujte ji charitativní organizaci, která podporuje
sportování dětí
• menší děti mohou míli ujet na kole, na koloběžce, na odrážedle, v kočárku, na
bruslích, na skateboardu, ...
• míli můžete zdolat kdykoliv a darovat ji zde: www.europeanmile.com; zde
také můžete sledovat pořadí zapojených měst a obcí
• v případě deště se akce uskuteční v náhradním termínu
Srdečně zve Sokol Dubicko.

PRÁZDNINOVÁ CVIČENÍ
Oddíl Rodiče a děti bude pokračovat ve cvičení i přes prázdniny, a to každé
úterý v 17.00 – 18.00 hod. na tenisových kurtech. Rodiče s dětmi do 6 let,
přijďte mezi nás. Těší se na vás Veronika Hlobilová, Martina Kutalová a Veronika
Sobotíková.
Oddíl Sportovní hry pro 1. stupeň se bude přes prázdniny konat každou
středu v 17: 00 – 18:00 hod. na tenisových kurtech. Přijímáme nové členy
z 1. stupně – přijďte si zacvičit. Na prázdninové cvičení navážeme založením
nového oddílu atletiky. Cvičitelky: Marie Braná, Martina Kutalová a Jana
Linhartová.
Tréninky oddílu Volejbal pro 2. stupeň se budou přes prázdniny konat
každou středu v 18:00 – 19:00 hod. na tenisových kurtech. V 19:00 hod. naváže
trénink oddílu Volejbal pro dorost a dospělé. Cvičitelé: Jaroslav Dvořák a Jiří
Sobotík.

POCHOD KE SV. JOSEFU KE DNI VÍTĚZSTVÍ
Letošní Pochod ke Sv. Josefu na oslavu konce 2. světové války se uskutečnil
o víkendu 8. – 9. 5. 2021 a účastníci již podruhé zdolali trasu pochodu
individuálně. Pro členy dětských oddílů byla součástí pochodu pátrací hra,
kterou všichni zvládli a prokázali výbornou schopnost orientace v terénu.
Děkujeme všem účastníkům za udržování tradice pochodu a pořadatelům za
občerstvení u Josefa – Ivaně Horákové, Radce Linhartové, Martinu Urbáškovi
a Petru Urbáškovi.

VELIKONOČNÍ ŠIPKOVANÁ
Oddíl Rodiče a děti a oddíl Sportovní hry oslavil letošní Velikonoce pohybem.
Malí sportovci individuálně zdolali nelehkou trasu s mnoha náročnými
sportovními úkoly a hledáním velmi dobře ukrytých velikonočních vajíček
Martina Kutalová
T.J. Sokol Dubicko

3D lukostŘelba Dubicko
ZávoDy
Zdá se, že doba covidová pomalu končí, a tak pomalu začínají střelecké svazy zveřejňovat termíny závodů. My jsme se už jednoho stihli zúčastnit.
Termín prvního kola Moravského zemského poháru byl 5. 6. 2021. Náš oddíl se rozhodl, v rámci přípravy na tento závod, na naší střelnici uspořádat své vlastní závody.
Počasí bylo skvělé a zúčastnilo se 12 našich střelců a 2 hosté. Závod se vyvedl a my měli
příležitost vyzkoušet i náš nový 3D terč – pumu horskou, který obohatil naši rostoucí
sbírku 3D terčů.
Důležitější pro nás však byl již zmiňovaný závod 1 kola MZP na Buchlově. Náš
oddíl se v tomto krásném podhradí zúčastnil závodů již dvakrát. Mysleli jsem si tedy,
že trasa bude podobná, jako minule. Organizátoři nás z tohoto
omylu vyvedli již v úvodním poučení. Sdělili nám totiž, že trasa závodu povede kolem pahorkatiny Hřiby, což pro nás byla
novinka. Také nás varovali, že trasa bude obtížná a my jsme
opravdu téměř polovinu trati lezli po čtyřech. Byl to přímo
úchvatný skalnatý terén a terče do něj byli zasazeny tak, že
střelec musel často střídat střelbu do kopce a z kopce. S oddílem jsme se shodli na tom, že
krásnější a zároveň tak náročný závod
jsme ještě nikdo neabsolvovali. Jsme
za to organizátorům z 3D team Řáholec moc vděční.
Další závod MZP se koná na Slovensku v obci Varín. Doufáme, že nám
situace dovolí vycestovat a závodu se
zúčastnit.
Závěrem si jako obvykle popřejme:
„Ať nám to lítá!“
Vedoucí oddílu Roman Žilka

Kruh přátel hudby a farnost Dubicko Vás srdečně zvou na

VARHANNÍ
KONCERT
neděle 5. září 2021

15.00 hod.

DUBICKO

kostel Povýšení Svatého Kříže

Irena Chřibková
varhany
Hana Suchá
František Kolčava
Kryštof Kolčava
Alžběta Kolčavová

-

soprán
violoncello
housle
housle

Vstupné dobrovolné

Společenská kronika
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:

Lucie Fričerová

Rybník 287

Gabriela Pospíšilová

Na Tvrzi 370

Julie Bartošová

Na Pekle 317

Regina Ella Lajdorf

Nová ulice 172

Manželství uzavřeli tito občané naší obce:

Šárka Vepřková
Tomáš Bartošík

Z našich řad odešli:

Božena Haberlandová
Drahomíra Grauová
Miroslav Šula			
Petr Smékal			

Dubicko, Křepelka 188
Dubicko, 7. května 217
Dubicko, Na Výsluní 236
Dubicko, 7. května 208

JUBILANTI

v měsících duben – červen 2021

oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Kukulová Anna

Vachutková Jaroslava

Blahutová Květoslava

Švihel František

Kupka Jiří

Unzeitig Miroslav

Trendlová Anna

Strnadová Hana

Urbášková Zdenka

Neoralová Radomila

Pokorná Ludmila

Stinglová Květoslava

Vernerová Vlasta

Kotrlová Františka

Hamplová Zdenka

Hamplová Alena

Horáková Julie

Pulkrtová Růžena

Svobodová Jana

Šafář Josef

Šafářová Marie

Hofrová Oldřiška

Nevrlý Alois

Petrášová Věra

Bergerová Soňja

Bočková Ludmila

Sobotík Jiří

Kunert Zdeněk

Maňúchová Vlasta

Hampl Miroslav

Macháček Vladimír

Hart Jan

Grau Jiří

Žilková Marta

Tomášková Ludmila

Klausová Věra

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.
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