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Vážení spoluobčané,
Vy, kteří jste se podíleli na každodenním chodu naší obce, v práci, škole,
sportu a kultuře, buď jako podnikatelé, ředitelé, pedagogové, organizátoři,
senioři a pracovníci – účinkující a hráči (všichni se tam najdete), dovolte
mi, abych Vám a Vašim rodinám jménem rady obce popřál s blížícím
se koncem roku pohodové Vánoce, hlavně zdraví, hodně štěstí a osobní
pohodu
Josef Sobotík
starosta

ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo obce na svých jednáních řešilo mimo jiné:
▶ Rozpočtová opatření – změnu schváleného rozpočtu obce Dubicko na rok 2013XI, XII. přijatých Radou obce Dubicko na základě pověření zastupitelstvem obce.
▶ Rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu ob. Dubicko na rok 2013-XIII.
▶ Záměr výstavby nového vodojemu DTP Dubicko 600 m3 pro Šumperskou část
Vodovodu Pomoraví a výši podílu obce Dubicko na investičních nákladech do
výše 948 190,- Kč.
▶ Volbu přísedícího Okresního soudu v Šumperku pana Oldřicha Bartoše, na období
čtyř let.

▶ Výkup nově vytvořeného pozemku p. č. 1271/18 o výměře 36 m2, který byl vytvořen geometrickým plánem č. 723-324/2008 ze dne 4. 3. 2009 z pozemku
p. č. 1271/11 orná půda, v k. ú. Dubicko (Na Výsluní) od fyzické osoby.
▶ Výkup nově vytvořeného pozemku p. č. 1271/16 o výměře 29 m2, který byl vytvořen geometrickým plánem č. 723-324/2008 ze dne 4. 3. 2009 z pozemku
p. č. 1271/7 orná půda, v k. ú. Dubicko (Na Výsluní) od fyzické osoby.
▶ Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2013 bez závad.
▶ Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvková organizace,
za školní rok 2012-2013.
▶ Informaci o potvrzení registrace projektu „Úprava dopravní infrastruktury – revitalizace veřejných prostranství v Dubicku“ k výzvě 45/2013 Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory – 2.3. Rozvoj venkova,
2.3.1 Fyzická revitalizace území.
▶ Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 7. 8. 2013.
▶ Zadání úkolu Radě obce Dubicko zajistit průzkum nákladů a vybavenosti domů
pro seniory v okolních obcích. Na základě těchto informací zajistit průzkum
zájmu v obci.
▶ Obecně závaznou vyhlášku obce Dubicko č. 01/2013, kterou se ruší poplatek
ze vstupného.
▶ Rozpočtové provizorium obce Dubicko na období leden – březen 2014 následovně:
po dobu platnosti rozpočtového provizoria nebudou zahajovány žádné investiční akce a budou financovány pouze činnosti pro zabezpečení základních
funkcí obce, tj. činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající
z uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací,
nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu a samotného fungování
obce. Pro schválení řádného rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce po jeho schválení. Řádný rozpočet obce
bude předložen zastupitelstvu obce v průběhu měsíce února až března 2014.
▶ Projednání podnětů k aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého
kraje. Podán návrh podpořit podnět Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, k návrhu
ponechání úseku VP1-0 od Třeštiny po úpravnu vody Moravičany v původní
variantě.
▶ Zahájení práce na projektu cyklostezky Dubicko-Bohuslavice a Dubicko-Hrabová
z důvodu zvýšení bezpečnosti dojíždějících žáků do základní školy.
▶ Konstatování, že uhrazením poslední částky návratné bezúročné finanční výpomoci z Ministerstva financí ČR ve výši 589 000,- Kč na stavbu kanalizace je obec
bez dluhů.

Rada obce na svých jednáních řešila mimo jiné:
▶ Informaci o organizačním zajištění výstavy ke 100. výročí 1. světové války, která se
uskutečnila ve vestibulu sokolovny ve dnech 27. a 28.10.2013.
▶ Rozpočtové opatření obce Dubicko za rok 2013-XII. ke dni 9. 9. 2013.
▶ Navýšení příspěvku Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvkové organizaci, o částku 33 117,- Kč na dofinancování platů pedagogů školy do konce roku 2013.
▶ Podání výpovědi Smlouvy o pronájmu technologických zařízení č. AX 4903 ze dne
30. 12. 2002, uzavřené s dosavadním dodavatelem tepelné energie Ing. Janem
Svatoněm, Na Náhonu 146, Lanškroun, ke dni 31. 12. 2013.

▶ Záporné stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje k žádosti obce o zařazení
části silnice č. III/31541 do plánu oprav na rok 2014, spočívající v zatrubnění
povrchové vody ve směru výjezdu z obce Dubicko.
▶ Předložené termíny umístění kontejnerů na uložení domovního rostlinného odpadu ve dnech 5. 10., 19. 10., 26. 10. a 9. 11. 2013.
▶ Dopis adresovaný řediteli závodu Horní Morava Povodí Moravy Ing. Davidu
Fínovi, ve věci opravy potoka v I. etapě (od hasičské zbrojnice po nemovitost
p. Vašíčka), s žádostí o provedení místního šetření stavu potoka.
▶ Přípis Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ve věci účtování úhrad
nákladů v souvislosti se zásahy jednotek požární ochrany u dopravních nehod.
▶ Informaci o splacení úvěru obce Dubicko přijatého od ČS, a.s. ve výši 2 627 712,- Kč.
▶ Zapracování do rozpočtu obce Dubicko na rok 2014 poskytnutí bezplatné půjčky
Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvkové organizaci, ve výši 97 141,- Kč
na předfinancování aktivit projektu Comenius
▶ Protokol z výkonu státního dozoru nemovité kulturní památky – udržovací práce
na objektu márnice-I. etapa, rejstříkové číslo ÚSKP 23970/8-881, provedeného dne
3. 10. 2013 odborem výstavby, oddělení státní památkové péče MěÚ Šumperk.
▶ Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8006754/VB1, Dubicko-Švubová,
parc. 209/1, NNK, uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
▶ Prodejní cenu publikace „Dubicko 1914–1918“, autora Josefa Koruny, ve výši
100,- Kč/kus.
▶ Zapracování do rozpočtu obce Dubicko na rok 2013 částku 50 000,- Kč na opravu
požárního stroje PS-12 pro JSDH obce Dubicko.
▶ Ukončení pronájmu vývěsních skříněk za úhradu.
▶ Ukončení úschovy zastřešeného pódia v obci Dubicko ke dni 22. 12. 2013 po předchozím projednání se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko.
▶ Zápis z veřejnosprávní kontroly Obce Dubicko, provedené dne 2. 10. 2013 Finančním výborem ZO Dubicko na akci „Realizace parkoviště před prodejnou jednota“.
Bez zjištěných nedostatků.
▶ Stanovisko SMP Net, s.r.o. o odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského
zařízení „Přeložka STL plynovodu v Dubicku“ (Na Výsluní).
▶ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene od všech spoluvlastníků
pozemku p. č. 375/2 pro umístění podzemního vedení dešťové kanalizace v rámci
akce „Stavební obvod Na Tvrzi II – 22 RD“.
▶ Zahájení územního řízení stavebního obvodu Na Tvrzi II – 22 RD“.
▶ Podání výpovědi k pojistným smlouvám mezi Obcí Dubicko a Kooperativa pojišťovnou, a.s., ke dni 31. 12. 2013.
▶ Cenovou nabídku pojištění majetku Obce Dubicko od České pojišťovny, a.s.
od 1. 1. 2014.
▶ Protokol o zahájení daňové kontroly u Obce Dubicko na čerpání dotace na realizaci
akce „Revitalizace MŠ Dubicko – zateplení“, provedené dne 1. 11. 2013 Finančním
úřadem pro Olomoucký kraj, referát VII Šumperk bez nedostatků.
▶ Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik, provedené u obce Dubicko dne 24.10.2013 MěÚ Zábřeh bez závad.
▶ Oznámení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území
Dubicko obec Dubicko dnem 29. 10. 2013.

▶ Zápis o doplňovací volbě zákonných zástupců žáků do školské rady Základní školy
a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o zvolení pí. Ivany Horákové.
▶ Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o vyhlášení volného dne ředitelkou školy 20. 12. 2013, dále oznámení
o přerušení provozu Školní družiny ve dnech 20. 12. 2013 - 5. 1. 2014 a přerušení
provozu Mateřské školy a Školní jídelny v době od 23. 12. 2013 do 1. 1. 2014.
▶ Financování projektu „Postupná revitalizace sportovního areálu a zázemí fotbalového klubu“, na který FC Dubicko získalo dotaci z Programu rozvoje venkova ČR
ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 401 400,- Kč – 90 % uznatelných nákladů. Celkové výdaje projektu jsou 446 000,- Kč. Částku ve výši 44 600,- Kč
je nutno uhradit z rozpočtu obce. O dotaci žádal FC Dubicko, jelikož byla větší
šance finanční prostředky získat, než kdyby žádala obec.
▶ Smlouvu o půjčce uzavřenou s FC Dubicko na částku 446 000,- Kč.
▶ Investici do monitoringu ČOV, kde bude v roce 2013 investována částka 52 000,- Kč.
▶ Možnost přestavby katolického domu na Dům pro seniory.
▶ Rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava k projektu „Úprava dopravní infrastruktury – revitalizace veřejných prostranství
v Dubicku“, který byl schválen k dopracování před uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace. Projekt je schválen na částku 5 945 481,40 Kč s dotací 85 %, což činí z uznatelných nákladů 4 896 278,80 Kč. Je nutno dopracovat PD a podat žádost o vydání
stavebního povolení.
▶ Návrh na ponechání sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 300,- Kč
i pro rok 2014.
▶ Rozpočtové opatření obce Dubicko za rok 2013-XV. ke dni 18. 11. 2013.
▶ Zápis ze schůze Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu. Na základě doporučení
komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu a v souladu se schválenou směrnicí obce
Dubicko, přiznání dotace typu „B“ na rok 2013 následovně:
- Český zahrádkářský svaz Dubicko – Výstava ovoce a zeleniny – ve výši 2.390,- Kč
- Dubická včela – Zdobení perníku ke dni matek v MŠ Dubicko – ve výši 369,- Kč
- Dubická včela – Soutěž o nejlepší výkres Den MiZ– ve výši 285,- Kč
- Dubická včela – Naučný kvíz – ve výši 1.067,- Kč
- Dubická včela – Zdobení perníků + přednáška v MŠ Dubicko – ve výši 1.192,- Kč
- Fotbalový klub Dubicko – Soutěž mládežnických týmů – ve výši 10.670,- Kč
- Mgr. Václav Hampl – Mikulášská besídka – ve výši 2.461,- Kč
- Sbor dobrovolných hasičů – memoriál B. Sládka – ve výši 5.820,- Kč
- SROD – Soutěž v rybolovu pro dospělé – ve výši 2.425,- Kč
- SROD – Rybářské závody pro děti – ve výši 2.425,- Kč
- TJ Sokol Dubicko – Míčový čtyřboj dvojic - ve výši 728,- Kč
- TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise žáků – ve výši 970,- Kč
- TJ Sokol Dubicko – Vánoční turnaj ve stolním tenise neregistr. – ve výši 1.213,-Kč
- TJ Sokol Dubicko – Ván. turnaj ve volejbale neregistrovaných – ve výši 970,- Kč
- Unie rodičů – Probouzení přírody – ve výši 970,- Kč
- Unie rodičů – Pohádkový les v rámci Dne MiZ – ve výši 1.940,- Kč
- Unie rodičů – Den dětí – ve výši 728,- Kč
- Unie rodičů – Uspávání přírody – ve výši 485,- Kč
- Unie rodičů – Mikuláš ve škole – ve výši 970,- Kč
- Unie rodičů – Vánoční dílny – ve výši 1.940,- Kč

▶ Smlouvu o dílo „Dům služeb – malometrážní byty“ č. 10/2013, uzavřenou se zhotovitelem stavby LAJDORF s.r.o., Palonín 24.
▶ Návrh na požádání o podporu z Motivačního programu pro obce zapojené do
systému zpětného odběru elektrozařízení v roce 2013, vyhlášeného společností
Elektrowin a.s. na zabezpečení sběrných míst v obci Dubicko. Jedná se o zakoupené
3 kusy fotopastí. Předmět podpory byl již zakoupen a je obsažen v rozpočtu obce.
Celková výše podpory by na základě splněných kritérií měla činit 30 000,- Kč.
V Dubicku 10. 12. 2013

!

Josef Sobotík
starosta

1. ledna 2014 nebudou na sběrném místě “Na Pekle” otevřeny
kontejnery – státní svátek !

UPOZORNĚNÍ
NA ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z NEMOVITOSTÍ V ROCE 2014
Dnem 29. 10. 2013 byla rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Dubicko, obec Dubicko (digitalizace katastrální
mapy). Na základě tohoto vyhlášení, je povinností majitelů pozemků (dříve evidovaných ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí EN
a parcely původ Pozemkový katastr PK) podat příslušnému správci daně (Finanční
úřad Zábřeh) přiznání k dani z nemovitých věcí. Doposud toto přiznání podával
a daň hradil nájemce těchto pozemků Dubická zemědělská, a.s. Digitalizací katastrální mapy došlo v mnoha případech ke změně parcelních čísel a v některých případech i výměře pozemků. V přiznání musí poplatník daně uvádět parcelní číslo
a skutečnou výměru pozemku. Tyto informace poplatník získá z výpisu z katastru
nemovitostí (platného po vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu),
který lze získat na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Šumperk, všech pracovištích Czech POINT, případně na internetových stránkách
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního www.cuzk.cz/ v odkaze „Nahlížení
do katastru“. Dále lze využít „Srovnávací sestavení parcel“, které vlastníci pozemků
obdrželi při projednávání s pracovníkem KÚ Šumperk na Obecním úřadě Dubicko.
Daňové přiznání je nutno podat do 31. ledna 2014 a daň správci daně uhradit
nejpozději do 31. 5. 2014. Tiskopis daňového přiznání, včetně pokynů k vyplnění
přiznání, je dostupný na Finančním úřadě v Zábřehu, Obecním úřadě Dubicko
a internetových stránkách České daňové správy www.financnisprava.cz/ v odkaze
„Daňové tiskopisy“ (až v lednu 2014).
Pokud u vlastníka pozemků (poplatníka) došlo pouze ke změně pozemků dříve
označených jako „KN“ a „PK“ a poplatník zná svoji dosavadní daň, je možno podat
daňové přiznání „dílčí“, s doplněním jen těchto pozemků.
Odpovědná pracovnice Finančního úřadu Zábřeh (správce daně) doporučuje
podat „řádné“ přiznání na všechny pozemky ve vlastnictví poplatníka, a pokud
nebude znát údaje o zdanitelných stavbách, je toto možno doplnit přímo při jednání se správcem daně, dle dosavadního přiznání poplatníka.

Daňové přiznání řešte v průběhu měsíce ledna 2014 a nenechávejte je na poslední dny měsíce. Základní informace k podání daňového přiznání k. ú. Dubicko
s průměrnou cenou zemědělských pozemků a se stanovenými koeficienty pro r. 2014:
Obec a k.ú. :
DUBICKO

č. obce
534927

č. k.ú
633526

Kč/m2
9,19

Vysvětlivky:
F- stavební pozemek
I – stavba tvořící příslušenství k obytnému domu
Z – ostatní samostatný nebytový prostor

koeficient F, H, I, R, Z
1,4
H - obytný dům
R- byt

Oldřich Bartoš, tajemník úřadu

Domov pro seniory – průzkum
Z důvodu pořízení nového Územního plánu Obce Dubicko rozhodlo zastupitelstvo obce provést průzkum požadavků občanů na ubytování v domově pro seniory.
Nabízí se tři varianty řešení:
- rekonstrukce katolického domu
- rekonstrukce domu č. p. 24 na Velké Straně
- výstavba nového domu
Posláním domova pro seniory je podporovat a udržovat u klientů co nejvyšší
míru samostatnosti a nezávislosti a přispívat k prožití aktivního a důstojného stáří
jako plnohodnotné etapy jejich života.
Cílová skupina: Osoby ve věku nad 65 let trvale žijící v obci nebo které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby, a tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných sociálních služeb.
Pro klienty by byly celoročně zabezpečeny tyto služby:
- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy,
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,
- ošetřovatelská rehabilitační péče,
- možnost účastnit se bohoslužeb
- zprostředkování dalších doplňkových služeb – např. holič, kadeřnice, pedikérka.
Vážení současní a brzy budoucí senioři,
žádám Vás o vyplnění přiloženého dotazníku zájmu o umístění do domova pro
seniory.
Josef Sobotík, starosta

Kolektivní systém ASEKOL uděluje
Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2012
Obec Dubicko
Občané odevzdali do zpětného odběru celkem 3 239 kg elektrozařízení – konkrétně 33 kusů
televizí + 82 kusů PC monitorů - tj. 2 540 kg, a dále 699 kg ostatních drobných elektrozařízení
Přínos zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů pro životní prostředí:
Obec Dubicko
Množství sebraných
za rok 2012
Úspora elektrická energie
(MWh)
Úspora ropy (l)
Úspora primárních
surovin (t)
3
Úspora vody (m )
Snížení produkce
nebezpečného odpadu (t)
Snížení produkce
skleníkových plynů
(t CO2 ekv)

TV

Monitory

Ostatní EEZ

Celkem

33 ks

82 ks

699 kg

3 239 kg

4,17

13,26

16,95

34,38

101,53

236,05

1 204,24

1 541,82

0,35

0,80

0,31

1,46

25,27

64,81

64,73

154,81

5,48

11,58

13,42

30,48

1,08

3,59

3,12

7,78

Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů
představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů.
Díky zpětnému odběru:


jednoho kusu CRT televize (resp. monitoru) dojde k úspoře elektrické energie ve výši
162,39 kWh (125,04 kWh u monitoru). Stejné množství energie spotřebuje například 60 W
žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce (3 měsíce u monitoru).



jednoho kusu notebooku dojde k úspoře energetických surovin; například se nemusí vytěžit
6,8 litru ropy. Stejné množství ropy se například spotřebuje k ujetí 100 km v osobním
automobilu s běžnou spotřebou, nebo k úspoře 392 litrů pitné vody, čímž nevznikne stejné
množství znečištěných odpadních vod. Stejné množství vody je například spotřebováno
při 30 cyklech myčky nádobí.



sta kusů mobilních telefonů dojde ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není
vyprodukováno 122 kilogramů CO2 ekv. Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, který
ujede čtyři jízdy mezi Prahou a Brnem.
ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 563 kilogramů. Stejné množství
nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 140 domácností.

Oprava potoka v naší obci
Z jednání s ředitelem Povodí Moravy s.p. ing. Davidem Fínou o opravě potoka jednoznačně vyplynul požadavek odstranit od hrany potoka ve vzdálenosti
minimálně 1 metru všechny keře a stromy. Koruna stromů nesmí taktéž přesahovat
tuto vzdálenost. Z tohoto důvodu rada obce rozhodla o pokácení stříbrného smrku
rostoucího na hraně potoka u pomníku padlých z 1. světové války, který kořeny
narušoval stabilitu zděného koryta potoka.
Zastupitelstvo obce vyzývá občany sousedící s potokem, aby respektovali uvedený požadavek Povodí Moravy s.p. Pokud vykácíte uvedené dřeviny, tak pan
ředitel přislíbil zpracovat projektovou dokumentaci na opravu našeho potoka.
Oprava by byla rozdělena do etap. První etapou bude oprava potoka od nemovitosti pana Krňávka po lávku u Hošků.
PŘEDEM DĚKUJI OBČANŮM, KTEŘÍ BUDOU TUTO VÝZVU RESPEKTOVAT

Tato informace byla uvedena ve zpravodaji před rokem. Vykáceny byly pouze
4 stromy – stříbrný smrk, dva ořechy a jedna tuje.
Vážení vlastníci stromů, od 1. 1. 2014 platí nový občanský zákoník, kde se v
§ 1016 uvádí:
(1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.
(2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí
soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo
větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné
obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží,
co z odstraněných kořenů a větví získá.
(3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit
šetrným způsobem bez dalších omezení.
§ 1017:
(1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní
předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy
dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo
sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného
právního předpisu.
Zastupitelstvo obce vyzývá občany sousedící s potokem, aby respektovali nový
občanský zákoník.
Josef Sobotík
starosta

Poděkování a blahopřání ZŠ a MŠ Dubicko
Rok 2013 pomalu končí, školní předvánoční akce dozněly, škola během vánočních prázdnin ztichne a ožije znovu až 6. ledna v novém kalendářním roce.
Chtěla bych poděkovat všem učitelům, provozním zaměstnancům a žákům
za celoroční snahu, ochotu a aktivitu. Rodičům, zákonným zástupcům, přátelům
školy a zřizovateli děkuji za přízeň, podporu a spolupráci.
Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků, krásné chvíle v rodinném kruhu
či s přáteli, aby byl rok 2014 pro všechny velmi úspěšný a hlavně aby všechny provázelo tímto rokem zdraví, láska a štěstí.
Mgr. Věra Braná, ředitelka školy

! HASIČI INFORMUJÍ !
NEBEZPEČÍ O VÁNOCÍCH A NA SILVESTRA

Blížící se vánoční svátky a poslední dny v roce si všichni přejeme strávit
v klidu a pohodě. V tomto adventním čase si málokdo z nás připustí možnost, že by Vánoce nestrávil v teple domova, ale zůstal by sám venku na ulici
a díval se, jak mu hoří byt. Abychom se mohli v klidu těšit z vánoční pohody
a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku,

■
■
■
■
■
■
■
■
■

DODRŽUJTE TATO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
VÁNOCE
svíčky na adventním věnci či vánoční svícny nikdy nenechávejte hořet
bez dozoru,
pečlivě volte místo, na které zapálenou svíčku postavíte (ideální je stabilní nehořlavá podložka),
dodržujte bezpečnou vzdálenost otevřeného ohně od hořlavých předmětů, jestliže používáte na stromečku elektrické svíčky, nakupujte vždy
certifikované výrobky,
pokud si zdobíte stromeček prskavkami, pamatujte, že jde o otevřený
oheň, který nesmí být ponechán bez dozoru,
SILVESTR
létající balonky štěstí nepouštějte v obytných zónách, za větrného počasí
a v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin,
zábavní pyrotechniku kupujte pouze certifikovanou,
pyrotechniku skladujte tak, aby nebyla v dosahu dětí a na místech, kde
může dojít k její iniciaci,
pyrotechniku odpalujte podle návodu na použití, venku na volném prostranství,
pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte
hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
Více informací najdete na:
http://www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

SDH Dubicko
V roce 2013 se družstvo žen, mužů a veteránů zúčastnilo celkem 19 soutěží.
Sezonu jsme začali 12. 5. okrskovou soutěží v Hrabové, kde se muži umístili na
5. místě a veteráni také na 5. místě. Další soutěží byl Mikroregion Zábřežsko, který
se konal 18. 5. v Dubicku. Ženy se umístily na 1. místě, muži na 2. místě a veteráni na 4. místě. Následovala VC v Hrabové, muži 26. místo, veteráni 11. místo.
V Brníčku nás reprezentovali muži, kteří skončili na 9. místě. 22. 6. jsme se zúčastnili soutěže v Leštině a noční soutěže v Janoslavicích, kterou pořádalo SDH Rohle.
V Leštině se ženy umístily na 2. místě, muži na 8. místě a veteráni na 6. místě.
V Janoslavicích ženy 6. místo, muži 13. místo, veteráni 2. místo. Další soutěží bylo
Podolí, ženy 1. místo, muži 8. místo. Dlouhomilov, muži 6. místo.
27. 7. naše SDH pořádalo již 5. ročník Memoriálu Břetislava Sládka. Ženy obsadily krásné 1. místo a tím získaly putovní pohár, muži se umístili na 3. místě
a veteráni na 6. místě. Následoval Memoriál Vojtěcha Jachana v Městečku Trnávka,
ženy obsadily 3. místo, muži 14. místo a veteráni 4. místo. Další byla VC v Třeštině,
kde se veteráni umístili na 14. místě. 17. 8. nás muži reprezentovali v Moravičanech,
tato soutěž byla dvoukolová, umístili se na 5. a 6. místě.

Veteráni se zúčastnili oslav výročí 120 let vzniku SDH v Hrabové, kde se umístili
na 4. místě a byli oceněni za nejlepší historickou ústroj. V Lesnici ženy skončily na
7. místě. Následovala VC v Bohuslavicích, ženy 13. místo, veteráni také 13. místo. V
Křemačově byla soutěž opět dvoukolová, muži se umístili na 2. a 7. místě. Dále to
byla VC v Ráječku, kde ženy skončily na 6. místě. V Nemili se ženy umístily na 11.
místě a muži na 16. místě. Sezonu jsme zakončili soutěží v Nové Dědině, kde ženy
obsadily 10. místo.
Za SDH Dubicko
Kristýna Lajdorfová

Jak zajistit bezpečí pro děti
Co můžeme udělat my dospělí a co mohou udělat děti samy pro své bezpečí?
Policie ČR chce tímto článkem rodičům, prarodičům a samozřejmě i dětem samotným připomenout základní rady a informace, jak se chovat bezpečně nejen venku,
na ulici, při cestě do a ze školy, ale i doma.
Nikdo by neměl znát dítě lépe než jeho rodiče a prarodiče, využijte proto každou možnou chvíli být s ním. Nepromarněte příležitost, kdy vám dítě chce něco
sdělit, s něčím se svěřit, v takovou chvíli všechno ostatní musí počkat. Buďte dítěti
oporou a snažte se, aby se svěřovalo právě vám s tím, co ho trápí, čeho se bojí, co
se mu stalo apod. Všímejte si chování svých dětí a pátrejte po příčině případných
změn. Při každé vhodné příležitosti učte dítě rozeznávat, co je mravné a co už ne.
Snažte se vytvořit mezi sebou, v rodině, atmosféru důvěry a vzájemného respektu.
Poučte své dítě o bezpečnostních opatřeních, která by mělo dodržovat, pokud je
samo doma.
Zde je výčet těch nejpodstatnějších:

■
■
■
■

u telefonu mít připravená všechna důležitá telefonní čísla (rodiče, policie,
hasiči, záchranná služba)
neposkytovat informace po telefonu, když si není jisté, s kým mluví, neříkat
ani, že je doma samotné
dveře od bytu otevřít jen osobě důvěrně známé, cizím osobám neotvírat
a nepouštět je dovnitř
nevodit si domů cizí děti, kamaráda pouze s vaším souhlasem

Pokud dítě chodí samo do a ze školy, opět by mělo být poučeno o zásadách bezpečného chování. Domluvte se společně na pravidlech, která bude venku dodržovat. Sem patří zejména následující zásady:

■
■
■
■

klíče od bytu mít uložené na bezpečném místě, při odchodu z bytu nebo
z domu řádně zavřít okna a zamknout dveře
chodit vždy bezpečnou cestou, i když je třeba delší, vyhýbat se opuštěným
a nebezpečným místům
nedávat se do řeči s cizími lidmi, nic si od nich nebrat, nikam s nimi nechodit,
nesedat do jejich auta
nejezdit autostopem, je to velice nebezpečné

Zdraví a bezpečnost dětí je to nejpřednější. Kdo jiný než rodiče by měl děti
upozorňovat na nástrahy a nebezpečí, kterým mohou být vystaveny jak doma, tak
i venku na ulici.
por. Mgr. Marie Šafářová
komisař

TJ SOKOL DUBICKO – činnost ve 2. polovině roku 2013
Olomoucký kraj zahrnuje územně 4 sokolské župy: Olomouckou –Smrčkovu,
Středomoravskou-Kratochvilovu, Prostějovskou a Severomoravskou, které soutěží
na krajských přeborech. S myšlenkou vytvořit program pro širokou veřejnost a zároveň s možností soutěžit přišli olympijští vítězové Robert Změlík a Roman Šebrle.
23. listopadu uspořádala Severomoravská župa ve 14 kategoriích upravenou soutěž v šestiboji: v běhu na 60 m, trojskoku snožmo, hodu medicinbalem, přeskoku švihadla, shybech na lavičce a driblinku. Náročnou soutěž pro 180 soutěžících
připravili členové Sokola Zábřeh za pomoci 30 rozhodčích ze všech jednot župy
Severomoravské. Naši jednotu úspěšně reprezentovali: Zuzana Braná a Zdeněk Vysoudil zvítězili a stali se krajskými přeborníky. Jitka Pallová a Václav Plhák skončili
na 2.místech v soutěži žen I a mužů I. Výpočetní středisko řídili Karel Neumann
a Jiří Sobotík. Rozhodčím byl Ladislav Braný.
Ve finále Wimbledubu zvítězil Milan Braný ml. nad Drahošem Lolkem.
Na Setkání se zahraničními Sokoly z Mnichova, Curychu, Vídně a Bratislavy naši
jednotu v Zábřehu reprezentovali tenisté Jiří Němec st. a Petr Smetana. Volejbal
hráli Karel Neumann, Radek Linhart a Jiří Sobotík. V míčovém víceboji, který se
uskutečnil 7. září, sportovalo 8 dvojic. Zvítězili členové našeho Sokola Milan Braný,
Drahoš Lolek před dvojicí David Zitta, Radek Čecháček ze Zábřehu.
X-TREME se zúčastnil regionální soutěže Mohelnické tancování. V kategorii
Disco Dance-děti skončila nejmladší kategorie na 2. místě a ve street formacích na
1. místě. Starší žákyně a dorostenky byly velmi úspěšné a v obou soutěžích – plesové formace a street formace získaly 1. místo. Děvčata se připravují pod vedením
Soni Malinkové na závody do Zábřehu, kde budou bojovat o postup na mistrovství
republiky.
Výsledky Vánočního turnaje pořádaném 9. 12. oddílem stolního tenisu:
Turnaje se zúčastnilo 13 dívek a chlapců. V dívkách zvítězila Hana Suchá, na
2. místě skončila Anna Hrochová, 3. skončila Barbora Prucková. Pořadí chlapců
1. místo Milan Hojgr, 2. místo Radek Málek, 3. místo Václav Hampl.
Pozvánka na naše další akce:
Vánoční turnaj ve stolním tenise neregistrovaných se uskuteční v sobotu 21. 12.
v 15.00 hodin.Vánoční turnaj ve volejbale neregistrovaných se uskuteční 27. 12.
v 15.00 hodin. Sokolský ples bude 25. 1. 2014 ve 20.00 hod. s předtančením taneční
skupiny X-TREME a Zábřežských mažoretek, se kterými vystupují ve formacích
Barbora a Tereza Frýdovy.
Hledáme nové cvičitele:
Výbor Sokola vyzývá rodiče a prarodiče, bývalé sportovce a cvičitele, ke spolupráci při vedení cvičení odboru všestrannosti mladšího a staršího žactva chlapců
a dívek. O tělovýchovu v obci je mezi mládeží zájem, ale potýkáme se s nedos-

tatkem dobrovolných cvičitelů. V nové tělocvičně se nabízí řada tělovýchovných
a sportovních aktivit. Náčelnictvo, cvičitelský a trenérský sbor Sokola nabízí metodickou a materiální pomoc. Bližší informace podají vedoucí cvičitelských a trenérských sborů Ludmila Jakešová, Jiří Němec a Milan Braný.
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol děkuje všem, kteří v letošním roce pomohli při rekonstrukci sokolovny a při akcích, které byly Sokolem pořádány.
Do nového roku přejeme mnoho sil, zdraví a štěstí všem občanům.
Jiří Sobotík,
starosta Sokola

Vzácný nález měděné eneolitické sekerky
Miroslav Šafář mladší pracoval v létě na zahradních úpravách rodinného domku
na Kopečku u Olomouce a ve štěrku z Mohelnice nalezl měděný předmět podobný
malé sekyrce. Sekyrku daroval svému sousedovi, kronikářovi obce panu Josefu
Korunovi. Pan Josef Koruna, vědom si vzácného nálezu, tuto sekyrku daroval
ředitelce Vlastivědného muzea v Šumperku paní PhDr. Marii Gronychové.
Dle vyjádření archeologa Mgr. Jakuba Halamy se jedná o vzácný nález sekyrky
z pozdní doby kamenné – eneolitu. Na území okresu Šumperk bylo nalezeno
podobných předmětů pouze pět, například při těžbě štěrku z Moravy u Moravičan
se našel měděný sekyromlat.

Děkuji tímto dárcům za předání sekyrky z pozdní doby kamenné do Vlastivědného muzea v Šumperku .
Josef Sobotík
starosta

Z autobusové zastávky se stala galerie osobností z celé Hané
Loštice – Netradičně vyzdobená autobusová zastávka budí pozornost cestujících,
kteří přijíždějí do Loštic od Moravičan nebo procházejí kolem. V galerii osobností
z Loštic i celé Hané ji proměnil malíř Petr Herzig Dubický.

Petr Herzig Dubický
Na nápad ho přivedl jeho přítel, loštický řezbář Jaroslav Beneš, který bydlí hned
naproti. „Zastávka byla v dezolátním stavu. Vadila mi ta hrozná špína a nepořádek,
občas jsem tam aspoň zametl. Myšlenku na její výzdobu jsem měl v hlavě už dlouho, chtěl jsem, aby tady bylo něco, co udělá radost lidem," popsal vznik nápadu na
výzdobu čekárny Jaroslav Beneš.
Spolu s Petrem Herzigem Dubickým se složili na akrylátové barvy, kterými malíř
tvořil rozsáhlé dílo. Práce jim trvala asi týden. Společně pak bez nároku na jakýkoliv honorář hotové dílo věnovali městu. To se postaralo o úpravu okolí a instalaci
mříže, aby vandalové výmalbu nepoškodili.
Ústředním motivem celého díla je hanácký král Ječmínek na bílém koni. Společnost mu dělají známí loštičtí rodáci, například Stanislav Veselý, zakladatel místní
kapely Veselka, který se ve městě stará o pořádání kulturních akcí, nebo cyklistický rod Hekelů. Jaroslava Dubského, jenž hraje v country kapele, Petr Herzig vymaloval s kytarou v ruce, chovatele Josefa Prokopa zase se včelami a kohoutem.
Vedle nich se objevuje polárník Jan Eskymo Welzl, obr Drásal nebo známý silák
Gustav Frištenský. „Žil v Litovli a vzal si dceru tamního sládka, proto jsem ho zpodobnil, jak nese dva soudky s pivem. Když byl v padesátých letech tady v Lošticích
na besedě s místními žáky, ohnul velký hřebík do tvaru srdíčka a věnoval ho pak
Jaroslavu Kopkovi, synovi známého intarzisty. Gustav Frištenský se učil kovářem,
tak jsem mu přimaloval i dvě podkovy," vysvětlil Petr Herzig Dubický, čím se inspiroval. Do díla zakomponoval i Jaroslava Beneše. „Vůbec nevěděl, že ho maluju.
Vzorem mi stát nemusel, znám ho už zpaměti," dodal malíř. Chybět nesmí ani zná-

má pohádková postavička liška Bystrouška, jež žila v okolních lesích. Z rance, který
nese, jí nekoukají buchty, ale místní specialita – loštické tvarůžky.
Řezbář dílo doplnil dvěma svými výtvory, které zároveň symbolizují přírodu.
Jsou jimi slimáci Slintoš a Pivoš. „Je to vzácný druh, který se vyskytuje pouze
v okolí Loštic. Nejraději požírá tvarůžky. Pokud je podrážděný nebo trpí depresemi, tak plazí jazyk na kolemjdoucí občany a plive kolem dokola sliny," popsal
unikátní druh Jaroslav Beneš. Vše zastřešuje jako ochrana Boží oko a pocestné vítá
nápis Vítejte v Lošticích, v srdci Hané v Říši Velkomoravské.
Zastávka zároveň poslouží případným turistům i jako informační kancelář.
Najdou zde vyjmenované všechny pamětihodnosti a zajímavosti v Lošticích i podniky, ve kterých se mohou občerstvit.
Autor článku Michal Krestýn
Kdo nechodí jenom po asfaltkách, ale i krajinou, tak si nemůže nevšimnout
malířských děl našeho rodáka Petra Herziga Dubického na křižovatkách lesních
cest, božích mukách, kostelích a nyní také na autobusových zastávkách.
Jménem rady obce děkuji Petru Herzigovi za reprezentaci naší obce, nejen že
nese přídomek „Dubický“, ale taky za pomoc při organizaci výstavky k 1. Světové
válce a za obálku knihy Dubicko 1914 – 1918, jejímž autorem je kronikář obce Josef
Koruna.
Josef Sobotík
starosta

Výstava ovoce a zeleniny v Dubicku
Ve dnech 12.-13. 10. 2013 uspořádala místní organizace Svazu zahrádkářů v Dubicku tradiční Podzimní výstavu ovoce a zeleniny. Zájem občanů byl velký. Již od
pátku přinášeli květiny, ovoce a zeleninu do Domu zahrádkářů, aby se pochlubili.
Výstava byla doplněna výtvarnými pracemi žáků Základní a Mateřské školy Dubicko a Hrabová. Členky svazu zahrádkářů uchystaly občerstvení, napekly štrúdl a
muži zase připravili ochutnávku moštu z naší moštárny. Výstavu navštívilo asi 200
občanů z Dubicka a okolí.
V pondělí patřila výstava dětem ze Základní školy v Dubicku a Hrabové.
Se zájmem sledovaly výrobu moštu, který potom ochutnaly a po krátké soutěži ve
znalostech ovoce byly odměněny sladkým perníkem.
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo přispěli svými výpěstky a pomohli výstavu
zrealizovat, Panu ing. Josefu Křížkovi ml. a Úsovsku a.s. za sponzorské dary a pozvat všechny opět za rok nashledanou. Už se na vás těšíme.
Také bychom chtěli podotknout, že členky naší organizace se zúčastnily pečení
koláčů pro Charitu Zábřeh, která jejich prodejem podpořila nemocného Lukáška
Bílého z Postřelmova.
Eliška Müllerová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Žaneta Kopová
Sofie Haberlandová

Dubicko, Na Výsluní 262
Dubicko, Na Výsluní 300

Manželství uzavřeli:
Tomáš Zlámal a Petra Sobotíková
Antonín Kristen a Lucia Kol’ová
Ladislav Hampl a Jana Sinkulová
Z našich řad odešli:
František Kupka
Emil Křížek
Pavel Marko

Dubicko, Křepelka 185
Dubicko, 7. května
Dubicko, Družstevní 127

V měsících říjen–prosinec 2013 oslavili svá životní výročí 70 roků a více
tito občané:
Pulkrt Břetislav
Hamplová Marie
Hlaváčková Jarmila
Kristenová Anna
Neoralová Anežka
Šafářová Jiřina
Voráčová Božena
Krečmerová Jarmila
Vašíček Zdeněk
Zajíček Josef
Krečmer Jaroslav
Hrochová Helena
Plhák Josef
Kupková Justina

Dubicko 121
Dubicko 137
Dubicko 253
Dubicko 191
Dubicko 60
Dubicko 13
Dubicko 227
Dubicko 114
Dubicko 225
Dubicko 197
Dubicko 114
Dubicko 11
Dubicko 97
Dubicko 155

Stonová Alžběta
Dubicko 207
Neoralová Ludmila Dubicko 182
Křížková Jarmila
Dubicko 204
Plháková Naděžda Dubicko 97
Berger Miroslav
Dubicko 256
Šlampová Eva
Dubicko 205
Braný Ladislav
Dubicko 96
Pavlíková Květoslava Dubicko 87
Müllerová Anna
Dubicko 146
Plháková Danuška Dubicko 199
Dittrichová Františka Dubicko 53
Suchý Jan
Dubicko 177
Sojáková Jarmila
Dubicko 141
Purová Stanislava Dubicko 230

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.
Dubický zpravodaj ročník 2013/IV
evidenční číslo: MK ČR E 10319
Vydává © Obec Dubicko, IČO: 00302538

Grafické zpracování a sazba: INFOA, Dubicko
tel./fax: 583 456 810, www.infoa.cz
Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Kruh přátel hudby Dubicko Vás srdečně zve na

TRIKRALOVY KONCERT
V neděli 5. ledna 2013 ve 14:00 hod.
Kostel Církve československé husitské v Dubicku
Učinkují:

Detsky pevecky sbor DUBINEK
pod vedením Mgr. Vladimíry Purové
a

Musica (K)lasica

hudební uskupení rodiny Kolčavovy
Vstupné dobrovolné

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ
ZAKOUPENÍM VÁNOČNÍ HVĚZDY
PŘISPĚLI DĚTEM
NA HEMATO-ONKOLOGICKÉM
ODDĚLENÍ FN OLOMOUC.
Helena Vysoudilová a Jana Nýdecká

Pozvání do knihovny
Přijměte pozvání do knihovny na prodejní výstavu
výrobků z proutí, která potrvá do 20. 12. 2013
a současně všem čtenářům přeji krásné svátky
a po celý příští rok hodně zdraví a pohody.
Jana Hartová,
knihovnice

Průzkum zájmu o bydlení
v domově pro seniory
v Dubicku
Pokud budeme vycházet z cen v Penzionu pro seniory „U Lípy“ v Postřelmově, kde jsou ceny nejnižší v okolí, tak jeden byt o ploše 23 m2 s teplem,
vodou, praním povlečení a jedenkrát za čtvrt roku generálním úklidem přijde na
3 500,- Kč pro jednu osobu. Pro manžele 7 000,- Kč. Na ploše 23 m2 je WC,
sprcha, kuchyňka s pokojem. Klienti si mohou objednat další služby. Možnost
nahlédnout na www stránky penzionu v Postřelmově na: penzion.postrelmov.org
Jméno a příjmení žadatele:
Datum narození:
Místo narození:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon:
Státní příslušnost:

Národnost:

Rodinný stav:

Osoby žijící s žadatelem ve společné domácnosti: (manžel(ka), děti, vnuci, zeť, snacha)
Jméno a příjmení:

Příbuzenský poměr:

Rok narození:

Tel. kontakt:

Prohlášení žadatele:
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl(a) pravdivě. V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, svým podpisem uděluji souhlas ke shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů pro potřeby evidence
žadatelů k umístění do Domu pro seniory v Dubicku

Datum:

podpis žadatele ( opatrovníka)

