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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo obce na svých jednáních řešilo mimo jiné:
▶ Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 1 400 000,- Kč na financování projektů
„Revitalizace MŠ Dubicko“ a „výkup pozemků“ s termínem čerpání od 1. 8. 2012,
s dobou splácení od 20. 11. 2012 do 20. 5. 2013, s možností předčasného splacení,
případně nedočerpání úvěru, vše bez sankčního postihu, se zajištěním úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce Dubicko v souladu s předloženou Smlouvou o úvěru
č. 0349340489 a oprávnění pro starostu obce podepsat tuto úvěrovou smlouvu.
▶ Poskytnutí neúčelového neinvestičního příspěvku Tělocvičné jednotě Sokol Dubicko
z rozpočtu obce ve výši 52 000,- Kč na dopravné cvičenců XV. Všesokolského sletu
v Praze.
▶ Zprávu o vyhodnocení provozu skupinového vodovodu Dubicko za rok 2011, předloženou provozovatelem N-systémy s.r.o.
▶ Výkup pozemku v lokalitě Na Tvrzi za účelem řešení přístupové cesty pro otevření
dalšího stavebního obvodu.
▶ Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na výkup pozemků v lokalitě Nad
Františkem za účelem přípravy stavebního obvodu.
▶ Průběh výstavby akce „Revitalizace MŠ Dubicko“.
Rada obce na svých jednáních řešila mimo jiné:
▶ Prozatímní odstoupení od realizace Komunitního kompostování na území obce
Dubicko s vyčkáním na novelu zákona o odpadech, která má tuto problematiku řešit.
▶ Doporučení Výběrové komise MAS Horního Pomoraví o.p.s. o přiznání dotace
z Programu rozvoje venkova na realizaci projektu „Úprava veřejného prostranství
v obci Dubicko“ v roce 2013, kdy se jedná o dotaci ve výši 80 % způsobilých nákladů
akce.
▶ Ukončení akce stavby místní komunikace stavebního obvodu Na Tvrzi.
▶ Oznámení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o zamítnutí naší žádosti o dotaci na
projekt „Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v MŠ a školní jídelně“.

▶ Podanou výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu zdravotní středisko 7. května
č. p. 75, Dubicko, podanou dosavadním nájemcem MUDr. Martinem Poláchem ke
dni 30. 6. 2012.
▶ Přijetí finančního příspěvku ve výši 15 000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na
částečnou úhradu výdajů spojených se zajištěním akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce v roce 2012.
▶ Zajištění přípravy zadání pro vypsání výběrového řízení na vyhotovení Územního
plánu obce Dubicko ve spolupráci s odborem rozvoje a územního plánování
MěÚ Zábřeh.
▶ Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení, uzavřenou s hudební skupinou
Moravští muzikanti o.s. Šumperk, na akci pořádanou obcí Dubicko „Setkání
důchodců“ dne 4. listopadu 2012.
▶ Zapracování návrhu na zakoupení dvounápravového přívěsu za kolový traktor
v ceně 63 000,- Kč do rozpočtu obce Dubicko.
▶ Protokol z kontroly plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace
odpadů z obalů“ sepsaný dne 7. 8. 2012 bez závad, kterou provedl kontrolor společnosti EKO-KOM, a.s.
▶ Cenu, která bude účtována občanům za prodej plodů z obecních stromů švestek
u komunikace Rybník –„Pazderna“ v ceně 50,- Kč/ks stromu a hrušní u komunikace
Družstevní „Nad hřištěm“ v ceně 20,- Kč/ks stromu
▶ Přípravu návrhu na vykácení stromů rostoucích v blízkosti koryta dubického potoka.
▶ Kupní smlouvu o prodeji informačních technologií pro obecní knihovnu Dubicko,
uzavřenou s HAKO a Enter, spol. s r. o. Šumperk.
▶ Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, Mgr. Věry Brané o schválení projektu Comenius – projekt mezinárodní
spolupráce škol.
▶ Smlouvu o úschově zastřešeného podia, uzavřenou mezi Obcí Dubicko a Svazkem
obcí Mikroregionu Zábřežsko.
▶ Zaslání dopisu VZP ČR se stanoviskem Rady obce Dubicko, která jednoznačně trvá
na stávajícím zachování gynekologické péče v Dubicku.
▶ Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo MŠ Dubicko č. 1/2012, uzavřený mezi Obcí Dubicko
jako objednatelem a Experior s.r.o. Štíty jako zhotovitelem na realizaci akce
„Revitalizace MŠ Dubicko – zateplení a vnější úpravy“.
▶ Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 3/2012, uzavřený mezi Obcí Dubicko jako objednatelem a Elektropráce Spáčil s.r.o. jako zhotovitelem na realizaci akce „Revitalizace MŠ
Dubicko elektroinstalace, měření a regulace“.
V Dubicku 17. 9. 2012

Josef Sobotík
starosta

Obec Dubicko získala v roce 2012 příspěvek ve výši 15 000,- Kč od poskytovatele Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

Školní rok 2012-2013 …
byl zahájen tradičně shromážděním všech žáků před školou a společným přivítáním nových spolužáků – prvňáčků. Ve třídě 14 nejmenších žáků oficiálně přivítala ředitelka školy a starosta naší obce, kteří jim předali pamětní medaile. Z rukou
deváťáků převzali pamětní listy. Všichni jim popřáli hodně úspěchů a pěkných
zážitků ve škole.
Celkem naši školu navštěvuje 149 žáků (1. stupeň 72 žáků, 2. stupeň 77 žáků).
Pedagogický sbor ZŠ tvoří 14 zaměstnanců, od minulého školního roku nedošlo
k žádným změnám. Změny nastaly pouze ve školní jídelně, kde se vedoucí kuchařkou stala Hana Koukalová, a v mateřské škole, kde jako nová učitelka nastoupila
Pavla Urbášková.
V letošním školním roce se vyučuje už ve všech třídách podle vlastního Školního
vzdělávacího programu, který je k dispozici v ředitelně a na webových stránkách
školy.
Nejmladším žákům je věnována na škole i logopedická péče. S žáky, u kterých
byla diagnostikována dyslexie, se provádí 1x týdně náprava ve skupinách mladších
a starších žáků. S moderním vybavením školy, množstvím nepovinných a volitelných předmětů či zájmových kroužků můžeme uspokojit všechny zájemce.
Škola věnuje péči i talentovaným žákům. Naši žáci se účastní soutěží a olympiád
s velmi dobrými výsledky, několikrát se umístili na předních místech v okresních
kolech a reprezentovali nás v kolech krajských. Zdravé školní klima pro žáky vytvářejí nejen pedagogové, ale i provozní pracovníci školy a kuchařky školní jídelny.
K celkovým výsledkům přispívá i materiální vybavení školy, které je na dobré úrovni.
Od letošního školního roku přibyly k stávajícím dvěma interaktivním tabulím
další čtyři, žáci tak mají možnost pracovat se svými učiteli moderně nejen v odborných učebnách, ale i v kmenových třídách. Kdo bude mít zájem podívat se, jak se
interaktivně pracuje, tak proběhne „den otevřených dveří“ před třídními schůzkami 13. 11. 2012 od 15 hodin.
Škola vytváří vlastní projekty a zapojuje se i do některých mezinárodních projektů.
Na konci minulého školního roku jsme zahájili projekt EU peníze školám, který
podporuje kvalitní vzdělávání na základních školách, realizuje klíčové aktivity
a naplňuje jejich výstupy.
Od tohoto školního roku nám byla schválena žádost a můžeme čerpat finanční
prostředky pro práci na projektu Partnerství škol Comenius.
Také v letošním školním roce si vedení školy ve spolupráci se zaměstnanci stanovilo úkoly v oblasti výchovně vzdělávací práce a v oblasti materiálního zabezpečení.
Věřím, že se nám vzájemnou spoluprací podaří stanovené úkoly splnit.
Od 3. 9. 2012 platí nový Školní řád, který reaguje na důležité změny, které vyplynuly z nové vyhlášky o základním vzdělávání (č. 48/2005 Sb. ve znění vyhl.
č. 256/2012 Sb.). Celý ŠŘ je vyvěšen na chodbě školy a na internetových stránkách.
Podrobné informace o práci školy získáte na www.zsdubicko.cz.
Do nového školního roku přeji všem hodně štěstí, hodně úspěchů, pro všechny
pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví. Vám, vážení rodiče, přeji radost
z výsledků Vašich dětí a spokojenost s prací naší školy. Přeji všem úspěšný školní
rok 2012/2013.
Mgr. Věra Braná, ředitelka školy

Poděkování účastníkům IV. Všesokolského sletu 2012
Zastupitelstvo obce Dubicko vyslovuje poděkování všem cvičencům a cvičitelům za
vzornou reprezentaci obce na IV. Všesokolském sletu 2012 v Praze, kde cvičilo z TJ
Sokol Dubicko 136 cvičenců.
Cvičitelé skladeb: Ladislav Braný – Chlapáci III
Olga Kopová – ženy, Česká suita
Dagmar Kutalová – žáci a žákyně mladší, skladba Návštěvníci
Vlasta Maňuchová – žákyně starší, skladba Dávej ber
Ludmila Jakešová a Marcela Bartošíková – dorostenky a mladší ženy,
skladba Nebe nad hlavou
Revitalizace Mateřské školy Dubicko
V průběhu letních školních prázdnin byla realizována kompletní revitalizace
Mateřské školy Dubicko spočívající v zateplení budovy, výměně velmi špatných
oken, dveří, odpadů, vodovodu, elektroinstalace, měření a regulace v kotelně,
výměně kotlů za kondenzační, ústředního topení, výměně linolea v denních místnostech, obkladů v sociálních zařízeních a zastřešení terasy. Celá akce byla pořízena
nákladem téměř 3,9 mil. Kč. Při dokončovacích pracích bylo rozhodnuto vyměnit
linolea v denních místnostech, vzhledem k technologickým postupům (vysychání
podkladních vrstev) se termín uvedení do provozu v přízemí budovy posunul
o 14 dní.
Děkuji rodičům dětí za pochopení posunutí termínu předání celé budovy do
užívání.
Jménem rady obce děkuji všem, kteří se aktivně podíleli na zdárném průběhu akce.
Josef Sobotík
starosta
Nový školní rok v MŠ Dubicko
Začátek školního roku letos připadl na 3. září. Díky kroku zastupitelů obce, provést celkovou rekonstrukci již chátrající budovy mateřské školy, jsme v opravené
školce mohli přivítat část dětí. Bohužel se nepodařilo otevřít obě třídy, práce se protáhly a úklid všech prostor, hraček a pomůcek dal celému kolektivu zaměstnanců
MŠ hodně úsilí a práce. Vše nakonec dobře dopadlo a 17. září jsme mohli přivítat
i děti, které zůstaly po dohodě s rodiči ještě doma.
Chtěla bych touto cestou všem ještě jednou poděkovat za ochotu, trpělivost
a pomoc.
V letošním školním roce bude naši školku navštěvovat 52 dětí z Dubicka, Police,
Bohuslavic a Zvole, z toho 37 děvčat a 15 chlapců. Třídu mladších dětí povedou
učitelky Petra Penková a Jana Nýdecká, třídu starších dětí učitelky Pavla Urbášková
a Helena Kubíčková. V této třídě se na vstup do ZŠ bude připravovat 16 dětí.
Na další úspěšnou spolupráci se všemi se těší kolektiv MŠ.

Jana Nýdecká

Miroregion Zábřežsko dohodl úpravu lyžařských běžeckých tras
Zábřeh (Račice) → Svébohov → Zborov → Horní Studénky → Kocanda
délka trasy cca 13 km
odkaz na trasu: http://www.mapy.cz/s/3hmo
Kolšov (Pod Dlouhou) → Brníčko → Strupšín → U Cikánského buku
délka trasy cca 8 km
odkaz na trasu: http://www.mapy.cz/s/3hmY
Polední zvony na rozhlasové stanici Vltava
O letošních prázdninách probíhalo natáčení zvonů vybraných kostelů pro Český
rozhlas 3 – Vltava. Natočeny byly zvony v Dubicku z let 1476 a 1973, v Polici z let
1497 a 1808, v Úsově z r. 1507, 1818 a 1948, v Moravičanech z r. 1700, v Lošticích
z r. 1550 a 1926 a v Zábřeze z let 1957, 1999 a 2000. Mimo děkanát Zábřeh byly také
natočeny zvony v Medlově z r. 1522.
Tyto zvony z našeho regionu budou na vlnách stanice ohlašovat poledne od 16. 9. 2012 a každou další neděli nejméně do Vánoc. Pořad Polední zvony
se na Vltavě vysílá od roku 1996, jeho přípravu má na starosti varhaník, hudební
skladatel a hráč na pražskou loretánskou zvonkohru Radek Rejšek.
Vysílač Jeseník vysílá na frekvenci 98,2 FM. Začíná se Dubickem 23. září , mělo
by být po tři neděle (samostatně dva zvony, pak jejich souzvuk).
RNDr. Mgr. František John Ph.D.
starosta města Zábřeh
Přijměte pozvání na Přednášku „Historie Moravského zvonařství
a zvonů v Dubicku“, která se uskuteční v sokolovně v Dubicku
dne 2. listopadu ve 14 hodin.
Přednášet bude RNDr. Mgr. František John Ph.D.

Zachování Dubického dědictví
Včelařské muzeum se chystá zahájit provoz. Jeho součástí by měla být expozice
„Jak se žilo v Dubicku“. Obracíme se proto s prosbou na všechny občany, kteří by
mohli zapůjčit jakékoliv předměty po svých předcích a to nejen včelařské, ať se
obrátí na adresu:
František a Helena Vlčkovi
U Hájovny 11,Dubicko
mob. 737 869 168
Dubická včela o.s.
Všem předem děkujeme

Obec Dubicko Vás srdečně zve na

KONCERTNÍ ODPOLEDNE V DUBICKU
V neděli 4. 11. 2012.
Ve 13.30 hod proběhne na místním hřbitově v Dubicku Koncert spojených
dechovek Bohuslavice, Leština a Dubicko u příležitosti svátku Památky
zesnulých. V případě nepříznivého počasí koncert proběhne
v chrámu Povýšení sv. Kříže.
V 15.00 hod se uskuteční koncert dechové hudby Moravští muzikanti
ve velkém sále sokolovny v Dubicku.
Vstupné dobrovolné, důchodci vstup zdarma.
Svoz autobusem z okolních vesnic –
– Lukavice, Bohuslavice a Hrabová.
Rozvoz autobusem bude po ukončení
koncertu v sokolovně.

Kruh přátel hudby Dubicko Vás srdečně zve na

KONCERT

Klavírního tria Petrof

Hrají:
Martina Schulmeisterová – klavír
Jan Schulmeister – housle
Kamil Žvak – violoncello

V pátek 12. října 2012
v 18 hodin

kostel Povýšení Svatého Kříže
v Dubicku

PROGRAM KONCERTU:
B. Martinů: Klavírní trio č. 1 „Cinque piéces bréves“
B. Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň pro
violoncello a klavír
P. I. Čajkovskij: Klavírní trio a moll, op. 50
– Pezzo elegiaco, – Tema con variazioni, – Coda
J. Brahms: Sonáta pro klavír a violoncello F dur, op. 99
– Allegro vivace, – Adagio aﬀetuoso, – Allegro passionato, – Allegro molto
Vstupné dobrovolné
Koncert se koná pod záštitou Arcibiskupství olomouckého

Používání barevných pytlů, rostlinný odpad a ukládání stavební suti
Vážení občané,
zastupitelé obce a pracovníci obecního úřadu dělají maximum pro to, aby byly náklady na likvidaci komunálního odpadu co nejnižší. Někteří občané si toho neváží
a nerespektují Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dubicko. Připomínám, že modré pytle
jsou pouze na plasty, jak je níže popsáno a žluté pytle na PET lahve. Stavební suť
o objemu větším jak dvoje stavební kolečka není domovním odpadem, ale stavebním odpadem a vlastník tohoto stavebního odpadu je povinen likvidaci odpadu
provést na svůj náklad odvozem na řízenou skládku. Ukládání rostlinného odpadu
do popela je taktéž porušením této vyhlášky.
Rada obce rozhodla v sudé soboty 22. září, 6. října a 20. října 2012 přistavit na sběrná
místa u čistírny odpadních vod a na konci ulice Na Pekle traktorové vlečky na
rostlinný odpad. Větve ze stromů na vlečku nepatří.
Výpis z OZV – čl. 3 Nakládání s komunálním odpadem
1) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu
určených, odděleně jej shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování,
pokud odpady samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními
právními předpisy.
2) Tříděný komunální odpad se ukládá takto:
a) 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
b) tříděný odpad železo, hliník, bílé a barevné skleněné střepy, se ukládají do
kontejnerů a popelnic umístěných na sběrných místech
c) 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 ve sběrném dvoře) se včetně uzávěru vkládají do plastových pytlů žluté barvy
a odevzdají se na sběrných místech. Obaly mohou obsahovat etikety (ne celopotahované láhve – obsahují PVC!).
d) tříděný odpad:
• plastové obaly označené PE, PP, PA, PS atd., recyklační zn. 2, 3, 4, 5, 6, 7
• láhve a jiné obaly od detergentů (kosmetika, prací prostř., aviváže apod.)
• celopotahované láhve (většinou menší láhve 0,2 – 0,5 l)
• láhve od alkoholických nápojů (pivo, víno), olejů, octů apod.
• PET láhve 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.
e) tříděný odpad:
• přepravky, objemný plast, zahradní plastový nábytek
Odevzdává se na sběrných místech.
Ostatní odpad, např. vázací pásky, jednorázové pleny, boty, oděvy, lina, koberce,
matrace se ukládají do velkokapacitních kontejnerů umístěných na stanovištích
volně.
Likvidaci odpadu rostlinného charakteru si každý původce odpadu provádí na
svém pozemku kompostováním.
Dřevní odpad je možné zpracovat štěpkovačem na sběrném dvoře. Štěpkovač je
při činnosti zavěšen na traktoru. Dřevní hmotu lze štěpkovat na základě objednávky
a pokud je to technicky možné, přímo na místě určeném objednatelem.
Josef Sobotík
starosta

ilustrační foto

Jak správně třídit hliník
Efektivní zpracování vyžaduje kvalitní vytřídění vstupní suroviny. Ne všechny
lesklé obaly jsou skutečně hliníkové – mnoho z nich je ze železa nebo plastu kombinovaného s hliníkem. Tyto patří buď do jiných tříděných komodit, nebo do směsného
odpadu coby nerecyklovatelný odpad. Hliníkové obaly nemusí být pečlivě vymyté
a mohou na nich zůstat papírové přelepky (při zpracování shoří). Není dobré v nich
nechávat zbytky potravin či nápojů – zejména kvůli zápachu při skladování. Totéž
platí pro tříděné železné obaly.
• Hliník: značí se kódem Al nebo ALU (= aluminium – hliník) nebo číslem 41.
– víčka od jogurtů (po stisku zůstanou zmačkaná), zavařovací omnia víčka, hliníková šroubovací víčka, alobal, obaly od tavených sýrů,
plechovky od nápojů nebo paštik, hliníkové příbory, ešusy, dráty,
tyčky atd.
Hliník, na rozdíl od železa, nereaguje na magnet – nepřitahují se.
• Železo: železné obaly jsou označeny písmeny Fe (= ferrum – železo)
nebo číslem 40.
Ze železa se vyrábí korunkové uzávěry (pivo, sirupy), konzervy, šroubovací
víčka na sklenice a některé nápojové plechovky (zejm. zahraniční značky piva).
Magnet železo přitahuje, takže se dá snadno od hliníku odlišit.

kde a jak se mohou obyvatelé obce Dubicko zbavit vysloužilých
elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale
nezbytné splnit jednu základní podmínku – spotřebiče musejí být kompletní, tedy
nerozebrané. V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci
prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod.
Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad
a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků,
které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto
místech:
Sběrný dvůr obce u fotbalového hřiště – otevírací doba: Po–Pá: 7–14,30 hod.
Malý kontejner na drobný elektroodpad je v naší obci umístěn na sběrném místě
u čistírny odpadních vod a na konci ulice Na Pekle. Kontejnery jsou otevřeny po
celý týden.
Více na www.elektrowin.cz nebo www.dubicko.cz
Ekologii a pohodlí spojuje „Malý kontejner“
Vysloužilé spotřebiče patří na místa zpětného odběru. To obyvatelé České republiky nijak nezpochybňují a naučili se podle této zásady také ve většině případů chovat.
Čím menší ale spotřebič je, tím méně ekologický přístup zpravidla projevujeme.
Navzdory veškeré snaze kolektivních systémů zajišťujících sběr a recyklaci starých
elektrozařízení dosud u některých lidí přežívá krátkozraký přístup: co se vejde do
běžné popelnice, to do sběrného dvora nepovezu!
Spotřebiče v komunálním odpadu vyjdou draho
Ti, kdo takto uvažují, si ale opravdu nevidí na špičku nosu. Nejen že přispívají
k devastaci životního prostředí, protože neumožní, aby byly v maximální míře
využity druhotné suroviny, zároveň prodražují sobě i svým sousedům nakládání
s komunálním odpadem. Zatímco totiž systém zpětného odběru starých spotřebičů
financují výrobci a dovozci nových elektrozařízení, za komunální odpad platí prostřednictvím veřejných rozpočtů každý z nás.
Odborníci v největším kolektivním systému působícím v České republice, akciové společnosti ELEKTROWIN, vymysleli způsob, jak proti tomuto krátkozrakému
způsobu myšlení bojovat osvědčenými prostředky. Projekt, který takto vznikl, se
jmenuje „Malý kontejner“ a je určen právě pro odkládání tzv. malých spotřebičů.
Praxe neustále ukazuje, že nejdůležitější podmínkou efektivního fungování systému zpětného odběru je maximální komfort pro jeho uživatele. Jinými slovy – lidé
jsou sice ochotni chovat se ekologicky a odevzdávat staré spotřebiče tam, kam patří,
nesmí to ale pro ně znamenat zvýšenou námahu.
ELEKTROWIN vychází vstříc občanům
ELEKTROWIN už v minulosti vyšel vstříc občanům a jejich požadavkům na
ekologické pohodlí a komfort, například projektem „Putujícího kontejneru“. Svazky

měst a obcí tak dostaly možnost nechat přistavit mobilní alternativu sběrného dvora
každému doslova „pod nos“. A osvědčilo se to. Jen za rok 2011 putující kontejnery
procestovaly 37 mikroregionů, navštívily více než 560 obcí a odvezly přes 230
tun vysloužilého elektrozařízení. Malé kontejnery mají podobnou ambici: pomoci vysbírat maximum spotřebičů, které by jinak skončily mimo síť sběrných míst.
Do těchto kontejnerů patří drobný elektroodpad, jako jsou vysoušeče vlasů, mixéry, kávovary, žehličky na vlasy či třeba vrtačky. Tyto kontejnery se nejčastěji umísťují tam, kam si již lidé zvykli nosit ostatní odpad určený k recyklaci, tedy zejména
plasty, sklo a papír.
Naše kontejnery finančně podpořila společnost ELEKTROWIN a.s.

Ve čtvrtek 18. 10. 2012 bude v obci kominík provádět čištění komínů a revize.
Zájemci o tyto služby se mohou zapisovat do seznamu na OÚ Dubicko a to do
11. 10. 2012. E-mailové a telefonické žádosti nejsou přijímány.
Radka Linhartová, matrikářka

Diakonie Broumov a Obec Dubicko
VYHLAŠUJÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
▶ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
▶ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
▶ Látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
▶ Domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
▶ Vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
▶ Obuvi – veškeré nepoškozené
▶ Hraček – nepoškozených a kompletních
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce (z ekologických
důvodů), nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem znehodnotí),
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční v úterý 9. 10. 2012 v Sokolovně Dubicko od
9:00 do 11:30 a od 14:00 do 17:00.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org.

SETkÁNÍ SE ZAHRANIčNÍMI SokolY PŘI PŘÍlEŽIToSTI 150 lET SokolA
Dubičtí sokolové byli při tom.
Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh pod záštitou Sokolské župy Severomoravské
uspořádala výjimečnou akci, která nemá u nás obdoby. Přijeli k nám přátelé ze zahraničí, se kterými máme navázanou dlouholetou spolupráci, neboť se účastníme
volejbalových turnajů v zahraničí a zejména setkání sokolů v Oetzu, kde zahynul
zakladatel Sokola Dr. Miroslav Tyrš. Německo vyslalo bratry a sestry z TV Sokol
München, za Švýcarsko se zúčastnili zástupci Sokolské Župy Švýcarské z Luzernu,
Rakousko reprezentovali zástupci Sokolské župy Rakouské z Vídně a za Slovensko
se zúčastnili sokoli z Bratislavy a Vrútek. Hlavní akce se konala v sobotu 1. 9. 2012,
ale pro zahraniční hosty byl již v pátek uspořádán výlet na Praděd a někteří si
prohlédli Dlouhé Stráně. V sobotu byly oslavy zahájeny sportovním dnem. Z naší
tělocvičné jednoty se zúčastnili tito sportovci: M. Braný, P. Hanák, O. Neoral,
M. Vidomus, J. Němec st., Jiří Sobotík, D. Lolek, P. Smrčka, P. Smetana,V. Kutal, J. Dvořák.
Od rána probíhaly líté boje v tenise,
stolním tenise a petangu. Hlavním
sportem byl však turnaj ve volejbalu,
který byl losovaný, takže v každém
družstvu si zahráli jak borci naší župy,
tak jednotlivci ze všech žup zahraničních. V sokolovně byla uspořádána
oslava, která byla zahájena fanfárami
na lesní rohy, slavnostním nástupem
s historickými sokolskými prapory
a naší hymnou. Poté byli zahraniční
hosté přivítáni starostou města Zábřeh Františkem Johnem, starostkou Sokola
Zábřeh Hanou Hejralovou a starostou župy Jiřím Sobotíkem. Zástupci zahraničních jednot poté pronesli své zdravice. Představení dále pokračovalo vystoupením
cvičenek Sokola Dubicko se švihadly ve skladbě „Nebe nad hlavou“. Sklidily za vynikající a fyzicky náročnou skladbu bouřlivý potlesk.
Na cvičení navázalo ocenění zasloužilých sokolů, které bylo velice dojemné,
neboť se jednalo o bratry a sestry s opravdu úctyhodným věkem. Poté byli oceněni
cvičitelky a cvičitelé z celé župy a mezi nimi i naši: O. Kopová, V. Maňúchová,
L. Jakešová, M. Bartošíková, D. Kutalová, V. Purová a L. Braný, kteří se podíleli na nácviku úspěšných vystoupení na letošním sletu v Praze.
Na závěr oficiální části bylo provedeno vyhlášení vítězů
jednotlivých sportovních klání a naši reprezentanti
z Dubicka posbírali většinu hodnotných cen. Pozdě večer byla
oslava zakončena velkolepým ohňostrojem.
Na závěr bych chtěl citovat čestného starostu Sokola
Mnichov Jana Trunčíka – „Vzhledem ke svému věku a k funkcím, které jsem zastával, jsem absolvoval spoustu akcí, ale tahle byla nejsrdečnější…“
Jiří Sobotík

Nejen sletem žila v tomto roce jednota Sokol
O prázdninách uspořádali naši tenisté 34. ročník dubického Wimbledubu.
Za účasti 26 hráčů z Dubicka a blízkého okolí sehráli vyřazovacím způsobem
turnaj, ve kterém zvítězil Drahoslav Lolek před Milanem Braným. Soutěž
„útěchy“ poražených hráčů v 1. kole vyhrál Jan Benda.
Hodový turnaj čtyřher hrálo 6 dvojic a ve finále, po strhující hře všech tenistů,
zvítězila dvojice Karel Korger a Viktor Němec nad Luďkem Horákem a Milanem
Braným.
9. ročník Župního přeboru v Míčovém víceboji absolvovalo 7 dvojic všestranných sportovců. Po celodenním zápolení, kdy každá dvojice sehrála na 30 setů na
pěkně připravených kurtech a v herně stolního tenisu, se ustanovilo toto pořadí:

Tělocvičná jednota Sokol Dubicko žije sportem!
Výstavka v knihovně
V měsíci říjnu a listopadu 2012 proběhne v naší knihovně výstava ručních prací
s možností prodeje. Kdo má zájem se prezentovat na výstavce, nechť dodá svoje
výrobky do konce září knihovnici paní Janě Hartové.
Všichni občané jsou srdečně zváni. Výstavka proběhne vždy v úterý a ve čtvrtek od
15:00 hod do 18:00 hod.
Jana Hartová
Zájezd do Bratislavy
V sobotu 1. září se uskutečnil zájezd pod záštitou
TJ SOKOL Dubicko do Bratislavy a do Rakouska. V Rakousku jsme navštívili zámek Schloss Hof. V Bratislavě
jsme si prohlédli kostel Svatého Vincenta a pak jsme se
vydali na „Den Řemesel“. I přes nepřízeň počasí, kdy nám
celé dopoledne pršelo, se zájezd všem účastníkům líbil.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat vedoucí zájezdu
paní Vlastě Maňúchové a její neteři paní Jarce Maňúchové,
která nám celý zájezd v Rakousku i v Bratislavě dělala průvodkyni s odborným
výkladem. Poděkovat bychom chtěli také řidiči panu Radku Linhartovi, který nás
dovezl bezpečně a včas domů.
Děkují účastníci zájezdu

Soutěž mistrů zakončila letošní ročník Holba Cupu v Nemrlově
V sobotu 8. září 2012 proběhlo setkání nejlepších družstev ze Šumperska v požárním sportu v areálu loňského vítěze Holba Cupu v Nemrlově. Této hasičské soutěže
se zúčastnilo 10 družstev mužů, 6 družstev žen a 12 družstev veteránů. Dubické
družstvo veteránů se tam také probojovalo a svým výkonem obsadilo 6. místo.
V celkovém pořadí Holba Cupu naši muži obsadili 32. místo ze 40 družstev
a veteráni 9. místo z 15 družstev.
Memoriál Břetislava Sládka
V sobotu 28. července 2012 se konal již 4. ročník Memoriálu Břetislava Sládka.
Hasičskou soutěž zahájilo družstvo složené ze členů rodiny Sládkových. O přestávce proběhla ukázka práce profi hasičů – vyproštění osoby z havarovaného auta.
Hasičské soutěže se zúčastnilo 11 družstev mužů, 8 družstev žen a 6 družstev
veteránů.
Naše družstva se umístila takto: ženy – 6. místo
muži – 3. místo
veteráni – 5. místo
Děkujeme všem sponzorům, kteří na memoriál přispěli a tím nám velmi pomohli.
Petr Lajdorf, velitel JSDH

Sbírka víček pomůže nemocné Lucince
SDH Dubicko zahájilo sbírku víček od PET lahví na pomoc při léčbě
postižené Lucinky z Olomoucka.
Pokud nám budete chtít pomoci se sbírkou, budeme moc rádi. Víčka můžete
nosit na adresu: Petr Lajdorf, Nová ulice 174
Děkujeme!!!!!

Vážení fotbaloví přátelé,
jak jsem slíbil v minulém vydání i nyní bych si vás dovolil
informovat o novinkách a událostech, které se v našem
fotbalovém klubu udály.
Dne 21. července 2012 proběhl v dopoledních hodinách v rámci každoročně
pořádaného Memoriálu Miroslava Plháka turnaj mladších a starších přípravek.
Turnaj byl rozdělen do dvou věkových kategorií – mladší a starší přípravka a v každé
věkové kategorii byly tři týmy. Zúčastnily se ho družstva FK Mohelnice, SK Loštice
a FK Úsov.
Za FC Dubicko mladší přípravka hráli tito hráči: Hampl Václav, Krejčí Jakub, Krejčí
Michal, Krejčí Richard, Müller Jaroslav, Linhart Maxmilián, Skálová Veronika,
Skála Michal, Škrabal Šimon, Žižka Matěj, Dvořák Tomáš.

Za starší přípravku hráli: Skála Vladimír, Pavlas Zdeněk, Mauler Petr, Hojgr Milan,
Tomášek Jaromír, Skácel Marek, Smrčka Petr, Hampl Vojtěch, Prokop Filip, Václavík
Jakub, Lamr Jakub, Žižka Tadeáš, Langer Milan a Kunrt Aleš.
Turnaj začal v 8 hodin ráno příjezdem družstev a zahájen byl slavnostním
nástupem v 9 hodin. Po vzájemných zápasech v jednotlivých kategoriích a pěkných
výkonech družstev jsme zakončili turnaj vyhodnocením, rozdáním pohárů a cen
nejen pro vítěze. Poté následovalo losování dětské tomboly, které se zúčastnilo
přibližně 70 dětí. Díky sponzorským darům a za podpory obce se nám podařilo
zajistit velmi bohatou tombolu, která všem přítomným dětem udělala velikou
radost. Tímto bych chtěl poděkovat všem „malým“ i „velkým“ dárcům.
Děkuji také pořadatelům, pro které začala příprava turnaje již několik týdnů
dopředu.
Také hlavní tým mužů se důstojně zhostil nelehkého úkolu. V nadmíru dobře
obsazeném Memoriálu Miroslava Plháka se po kvalitních výkonech umístil celkově
na 2. místě. A to po jediné prohře s pozdějším výtězem celého turnaje, týmem FK
Mohelnice B. V průběhu turnaje jsme dokázali porazit tým Sokolu Leština a uhrát
remízu s týmem Sokolu Lesnice.
Tento kvalitní výsledek byl potvrzením dobrých výkonů, které podával náš tým
v jarní části sezóny 2011/2012. Tato pohoda se přenesla i do úvodu probíhající
podzimní části sezóny 2012/2013. Po šesti kolech nám patří průběžné 3. místo
za pět výher a jedinou remízu. Z tohoto vyplývá, že na 1. místo ztrácíme pouhé
dva body a vše zůstává stále otevřené. Náš cíl pro podzimní část je umístit se do
3. místa, s co možná nejmenší ztrátou na prvního. Toto je plně v možnostech
našeho týmu. Ten se nám postupně doplňuje o zraněné hráče, kteří nám v úvodu sezóny chyběli. Z minulého vydání občasníku jsem vám zůstal dlužen složení našeho hlavního týmu, který bych si Vám tímto dovolil kompletně představit.
Zde jsou jejich jména:
Kunčar Lukáš, Potěšil Martin, Volf Lukáš, Benda Ondřej, Kupka Pavel, Kupka Petr,
Kupka Jan, Plechatý Kamil, Plhák Lukáš, Bittner Jan, Skoumal Martin, Vašíček
Zdeněk, Smetana Petr, Šotola Pavel, Diblík Štěpán, Grohar Miroslav, Neoral Aleš,
Keprt Jaroslav, Vašíček Tomáš.
Realizační tým:
Miroslav Volf, Kupka Pavel, Milan Langer, trenér – Jiří Pliska.
Nemohu také zapomenout na ty, kteří se celý rok podílí na fungování klubu a připravují zázemí pro naše týmy: Ston Michal, Grohar Václav a mnozí další, kteří
se aktivně zapojují do fungování klubu a akcí pořádaných klubem.
Vzpomenout musím také na tým dorostu, který se u nás dává po delší době dohromady a postupně se sehrává. Má za sebou odehraná tři kola a v tabulce je na průběžném 10. místě, za jednu remízu a dvě prohry.

Konečné složení týmu dorostu tedy je:
Šebesta Daniel, Krejčí Jan, Pečenka Milan, Berg Pavel, Hajtmar Jiří, Skácel Erik,
Hlaváč Michal, Linhart Ondřej, Šín Filip, Bartošík Karel, Bartošík Petr, Medový
Antonín, Švestka Roman, Polášek Michal, Hroch Tomáš.
Realizační tým:
Svačina Miroslav, Jiří Pliska, Erik Skácel, Milan Langer.
Pokud se mám vrátit k mládeži FC Dubicko, myslím si, že se nám podařil kus dobré
práce. Během posledních dvou let se nám počet dětí téměř ztrojnásobil a celkový
počet aktivních členů FC Dubicko se nyní zastavil na čísle 79. Všichni tak důstojně
hájí barvy FC. Pro letošní rok zatím ve čtyřech kategoriích, ale na příští rok plánujeme mládež rozšířit o kategorii: mladší žáci. Pevně doufám, že se nám to podaří.
Náš názor je takový, že se o budoucnost fotbalu v Dubicku bát nemusíme – bude se
i nadále na co dívat. Jen bychom vás chtěli požádat o maximální podporu, ať morální
či fanouškovskou a všechny vás srdečně zveme – přijďte se na nás podívat. Rozpis
zápasů se nachází na nástěnce u autobusové zastávky.
Stále také probíhá nábor do všech fotbalových kategorií.
Máme zájem především o ročníky narození 2000 až 2008, které spojuje společná
věc: chuť sportovat.
Za FC Dubicko – Miroslav Škrabal, vedoucí mládeže
– Milan Langer, sekretář klubu

FC DUBICKO – domácí zápasy:
Ml. přípravka PÁ
28. 9.
10:00 h DUBICKO – Nový Malín
------------------------------------------------------------------------------St. přípravka
SO
29. 9.
11:30 h DUBICKO – Loštice
Ml. přípravka SO
29. 9.
14:00 h DUBICKO – Loštice
-----------------------------------------------------------------------------Muži
NE
30. 9.
16:00 h DUBICKO – Pet.-Sobotín
-----------------------------------------------------------------------------St. přípravka
SO
13. 10. 10:30 h DUBICKO – Šumperk C
Ml. přípravka SO
13. 10. 13:00 h DUBICKO – Ruda n. M.
------------------------------------------------------------------------------Muži
NE
14. 10. 15:00 h DUBICKO – FRC Zábřeh
------------------------------------------------------------------------------Dorost
SO
20. 10. 12:30 h DUBICKO – Oskava
------------------------------------------------------------------------------St. přípravka
SO
27. 10. 10:00 h DUBICKO – Úsov
Ml. přípravka SO
27. 10. 12:30 h DUBICKO – Libina
------------------------------------------------------------------------------Dorost
SO
3. 11.
11:00 h DUBICKO – Šumperk B
------------------------------------------------------------------------------Muži
NE
4. 11.
13:30 h DUBICKO – Loštice B
------------------------------------------------------------------------------Muži
NE
11. 11. 13:30 h DUBICKO – Písařov

SPolEčENSkÁ kRoNIkA
Manželství uzavřeli:
František Kolčava a Johana Nováková
Kamil Žerníček a Drahoslava Sojková
Pavel Šotola a Eva Nevrlá
David Nevrlý a Michaela Svatoňová
Zlaté svatby
V sobotu 21. července 2012 se uskutečnila v obřadní síni Obecního úřadu Dubicko zlatá
svatba manželů Radomily a Josefa Neoralových. Své první ano si řekli přesně před 50 lety.
Tuto skutečnost potvrdili manželé Neoralovi svými podpisy do pamětní knihy obecního
úřadu.
V sobotu 11. srpna 2012 se uskutečnila v obřadní síni Obecního úřadu Dubicko zlatá
svatba manželů Vlasty a Jiřího Balcárkových. Své první ano si řekli přesně před 50 lety.
Tuto skutečnost potvrdili manželé Balcárkovi svými podpisy do pamětní knihy obecního
úřadu.
Z našich řad odešli:
Jiřina Hamplová
Dubicko, Na Výsluní 261
Ludmila Müllerová Dubicko, Malá Strana 47
Josef Müller
Dubicko, Cihelna 130
V měsících červenci-září 2012 oslavili svá životní výročí
70 roků a více tito občané:
Kupka František
Dubicko 185
Křížek Josef
Blahut Arnold
Dubicko 123
Urbášková Anna
Salajka Jindřich
Dubicko 315
Sládková Anna
Urbášek Jaroslav
Dubicko 39
Špačková Věra
Zbíralová Irena
Dubicko 184
Hufová Emilie
Voráč Petr
Dubicko 227
Šlampa Milan
Plhák Antonín
Dubicko 237
Mlýnková Věra
Kukula Walther
Dubicko 238

Dubicko 204
Dubicko 45
Dubicko 200
Dubicko 149
Dubicko 214
Dubicko 205
Dubicko 22

Do dalších let přejeme všem jubilantům
hodně zdraví a osobní spokojenosti.
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