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Vážení spoluobčané,

prázdniny jsou již za dveřmi, nastává doba dovolených a odpočinku. Přeji Vám všem
v tomto období krásné počasí, klidné cestování a hodně příjemných chvil prožitých se
svými blízkými.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:
 „Zábřežsko kompostuje“ žádost o dotaci podána prostřednictvím Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko. Dotaci ve výši 85% jsme obdrželi na nákup 300 ks kompostérů. Kompostéry
budou k dispozici až na podzim.
 Příprava stavby cyklostezky Dubicko-Bohuslavice. Obec obdržela dotaci od SFDI na tuto
akci, kdy realizace cyklostezky musí být hotova do konce roku 2017.
 Příprava projektu na opravu Dubického potoka projekční kanceláří společnosti AQUA
CENTRUM Břeclav s.r.o. včetně kontrolního položkového rozpočtu za cenu 118.580 Kč
vč. DPH.
 Změna ve funkci předsedy sociální komise Rady obce Dubicko, novým předsedou je
Bc. Mikuláš Kolčava.
 Příprava stavebního obvodu „Nad Františkem“.
 Řešení provozu střelnice Dubicko, provozované AVZO Dubicko p.s. v souladu se závěry
z jednání ze dne 1. 3. 2017.
 Jednání s ČEZ Distribuce a.s., o přeložce vedení VN, které prochází obcí.
 Výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci akce „Rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi II – Plynovod“, kdy tato akce byla přidělena zhotoviteli Barbořík Pavel, Medlov 268,
IČ 68357770, za cenu díla 243.735,61 Kč vč. DPH.
 Příprava zpevnění plochy a úprava parkovacích míst v prostoru nad místním hřbitovem
v Dubicku.

 Znění dopisu majitelům pozemků s žádostí o vyjádření k možnosti odprodeje částí pozemků pod plánovanou cyklostezkou Dubicko - Hrabová.
 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 z programu „Dotační program pro sociální oblast 2017“, dotačního titulu „Podpora prevence kriminality“,
na realizaci projektu „Kamerový systém v obci Dubicko“ v celkově předpokládaných uznatelných výdajích 164.430 Kč.
 Na základě pověření Zastupitelstva obce Dubicko, doporučení komise pro mládež, kulturu
a tělovýchovu Rady obce Dubicko a v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko, přiznání dotace na celoroční činnost (typu „A“) na rok 2017 následovně:
• SPOLEK RYBÁŘŮ OBCE DUBICKO z.s. ve výši 12.000 Kč
• AVZO Dubicko p.s. ve výši 13.000 Kč
• Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dubicko ve výši 15.000 Kč
• SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dubicko ve výši 22.000 Kč
• FC Dubicko z.s. ve výši 29.000 Kč
• Tělocvičná jednota Sokol Dubicko ve výši 63.000 Kč
 Příprava odstranění stavby Dubicko č.p. 96 na pozemku p.č. 133 zastavěná plocha v k.ú.
Dubicko.
 Projekt „PATRIOTI – znám les kde žiji?“,
 Nabídka České pošty, s.p. na převedení stávající pobočky České pošty do režimu Pošta
Partner. Na tento návrh obec nepřistoupila.
 Příprava studie na využití kostela církve československé husitské jako smuteční obřadní
síň.
 Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Vážení spoluobčané,
nacházíme se v období častého sečení trávy a hlučné práce kolem rodinných domků (motorové pily…). V této souvislosti Vás opětovně žádám o omezení hlučné práce o nedělích
a svátcích. Vydání obecně závazné vyhlášky o dodržování klidu by mohlo pouze zhoršit sousedské vztahy. Buďme ohleduplní vůči svým sousedům, kteří si chtějí alespoň jeden den v týdnu užít klidu. Opětovně Vás tedy všechny žádám, abyste hlučnou práci neprováděli v neděli
a o státních svátcích.
Děkuji za pochopení
Zároveň bych rád velice poděkoval Vám všem, kteří se staráte o obecní plochy přilehlé
k Vašim domům (sečení trávy, čištění chodníku). Velice si této pomoci vážím.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Podmínky dotací na zateplení bytových domů
jsou v současné době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se
v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby
zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů,
případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak pomoci
žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových
způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich
administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro
vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se
podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla
pro získání podpory na zdroje tepla, informuje náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je umožnit podporu výměny např. plynového
nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době není možné a nabídnout
tedy vlastníkům bytových domů více možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo
dojednat vyšší míru podpory pro žadatele a tedy zateplit bytový dům je v současné výzvě
ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná pro všechny typy bytových
domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy o 4 bytech, ale také na velké
panelové domy, dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se
zatím jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány
žádosti o podporu v celkovém objemu 280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace
o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR
(www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR

Mikroregion Zábřežsko hledá směry rozvoje území
Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko se rozhodl aktualizovat svou strategii rozvoje
území, ve které chce stanovit dlouhodobou vizi rozvoje a priority, kterým se bude v následujících sedmi letech věnovat.
Strategie se stane dokumentem, který poslouží k efektivnějšímu využívání finančních
prostředků, poslouží i jako nezbytný podklad při získávání různých dotací a z nejširšího
hlediska určí směry rozvoje území.
Názory občanů regionu Zábřežska jsou cenným zdrojem informací o tom, jak se v regionu jeho obyvatelům žije, jak hodnotí dostupné služby, co jim v regionu chybí a jaké
aktivity by sami rádi podpořili veřejnými financemi. Názory obyvatel bude Mikroregion
sbírat prostřednictvím elektronického dotazníku umístěného na stránkách www.zabrezsko.cz. Nebo jej najdete přímo pod odkazem: http://www.zabrezsko.cz/351-dotaznik-pro
-obyvatele-mikroregionu-zabrezsko, kde je možné během pěti minut dotazník vyplnit.
Elektronický dotazník bude přístupný do 31. 7. 2017.
Dotazník je součástí vydání tohoto čísla Dubického zpravodaje a vyplněný je možné
jej odevzdat na matrice Obecního úřadu Dubicko do 10. 7. 2017.
O podobě budoucí strategie diskutovali zástupci obcí již na druhém setkání ve čtvrtek
15. června v Zábřehu. Jako prioritní oblasti, ve kterých mají obce úzce spolupracovat s cílem dosáhnout lepších výsledků, než při samostatném jednání, si zvolili:
- Ochranu životního prostředí, v níž jsou silným tématem především „odpady“
- Dopravní infrastrukturu, kde je nutná spolupráce především při budování cyklostezek mezi obcemi
- Zdravotní služby, sociální služby a vzdělávání
- Sport, kultura a zájmové aktivity
- Cestovní ruch, turistika, památky a tradice
- Partnerství a spolupráce obcí spočívající ve společném hájení zájmů regionu a propagaci regionu
Další projednávání strategie bude probíhat po zapracování výstupů z dotazníkových
šetření během září 2017. Dokončení a schválení finálního dokumentu se připravuje na
listopad 2017.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce
TJ Sokol Dubicko

hledá správce sokolovny v Dubicku

s možností pronájmu bytu 3+kk.
TJ Sokol Dubicko rovněž nabízí k pronájmu pohostinství v prostoru sokolovny. Termín nástupu od 1. 9. 2017.
Zájemci kontaktujte pana Jiřího Sobotíka na telefon 604 767 796
nebo na email jirisobotik@seznam.cz.
Mgr. Jiří Sobotík

Základní informace
o projektu „PATRIOTI 2017 - znáš les, kde žiješ?“

V minulém roce byla s úspěchem vyhodnocena akce „PATRIOTI - radost z pohybu“
2016. Proto se obec Hrabová a Dubicko dohodly na společném projektu s názvem „PATRIOTI 2017 - znáš les, kde žiješ?“. Poznejte část bývalého revíru revírníka ing. Ladislava Kopy
nad Hrabovou, Janoslavicemi a Dubickem. Procházka v lese je snad nejlepší terapií, kterou si
můžeme dopřát. Energii lesa načerpá naše tělo i duše. Pobyt v lese je maximální zážitek, kdy
vnímáte energii stromu, vnímáte zvuky lesa a jste donuceni zastavit se z každodenního shonu
a naslouchat nejen přírodě, ale i druhým.
Cílem projektu je zviditelnění známých i méně známých názvů cest, částí lesa, památek
a také studánky na území od Vitošova nad Hrabovou přes horizont nad Janoslavicemi a nad
Dubickem. Tato hra návštěvníky provede po zajímavých místech našich lesů. Přidanou hodnotou projektu je snaha vzbudit zájem dětí a obyvatel o místa, kde žijí a kde se narodili, aby
z nich vyrostli správní patrioti. Mnozí účastníci projektu si místa oblíbí jako turistický cíl,
který bude sloužit k odpočinku a setkávání lidí.
Do akce je v roce 2017 zařazeno 18 míst, která jsou označena při lesních cestách a cestičkách dřevěnými tabulkami s označením místa. Na zadní straně tabulky je uvedeno písmeno
tajenky. Soutěž byla zahájena 5. května 2017 nočním pochodem k Sv. Josefu. Soutěž je vyhlášena pro všechny věkové kategorie z pořádajících i okolních obcí. Přijďte všichni, kteří se v lese
nebojíte!!!
Pokud bude mít účastník vyplněno:
a) alespoň 7 písmen tajenky získává samolepku znaku obce, kde se přihlásil
b) celou tajenku získává samolepku znaku obce a postupuje do slosování o ceny. Slosování
proběhne při rozsvícení vánočních stromků v Hrabové a Dubicku při zahájení adventu
2017.
Projekt není podpořen žádnou dotací.

Stanovené podmínky LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY ke konání akce:
Organizátoři a účastníci soutěže vstupují do lesa na vlastní nebezpečí. Zakazuje se rušit klid
a ticho, poškozovat lesní stromy, keře a půdní kryt. Dále se zakazuje jízda a stání motorových
vozidel, vstupování do oplocených míst, vstupování do porostů, kde se provádí těžba, manipulace a přibližování dříví, vstupování do pasek a mladých lesních porostů do výšky 8 metrů,
rozdělávání ohně jak v lese, tak do 50 metrů od lesa. Zakazuje se dělat nepořádek v lese, každý
si odnese, co si do lesa přinesl!!!
Kontaktní údaje:

Obecní úřad Dubicko
web: www.dubicko.cz

Účastníci soutěže si hledaná místa mohou zobrazit na stránkách mapy.cz nebo v mobilní
aplikaci mapy.cz na chytrých telefonech. Po přihlášení pomocí účtu patrioti 2017@seznam.cz
a zadání hesla Dubicko je najdou v Baťůžku. Výhoda mobilní aplikace je v tom, že účastníci
mohou mít mapy u sebe v lese a mobil s GPS modulem jim ukazuje stanoviště i jejich aktuální
polohu.
Patriot - místostarosta obce
Josef Sobotík
Mobil: 739 649 348
email: josefsobotik@gmail.com









PRÁZDNINOVÁ NEBEZPEÍ
Blížící se období prázdnin, odjezdy na dovolenou, ale také grilování,
rozdlávání oh v pírod i nebezpeí spojené s letními boukami mohou
nepíjemn zkomplikovat dny volna. Abychom se mohli v klidu tšit z letní
pohody a nedošlo ke zbyteným újmám na zdraví nebo škodám na majetku

•
•
•
•
•
•
•
•
•

vysvtlete dtem, aby si nehrály se zápalkami nebo jiným
oteveným ohnm, pípadn aby nekouily,
pi odjezdu na dovolenou zkontrolujte, zda máte vypnuty všechny
spotebie,
nepeceujte své síly a nepouštjte se na nebezpená místa
(przkum opuštných štol, skal, lezení na komíny apod.),
pi koupání neskákejte do vody, o které nevíte, jak je hluboká nebo
zda se pod hladinou neukrývají kameny nebo jiné pedmty,
pokud rozdláváte ohe v pírod, dkladn vyberte místo ohništ
a rozdlaný ohe nikdy nenechávejte bez dozoru,
pi rozdlávání ohn nepoužívejte vysoce holavé látky,
pokud se chystáte do lesa, nikdy v nm nekute ani nerozdlávejte
ohe,
pi bouce nezstávejte na kopcích a holých pláních, ukryjte se, ale
ne pod osamocený strom,
pokud se vám pes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole,
volejte hasie prostednictvím tísové linky 150 nebo 112.

Více informací najdete na http://www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx

Hasiský záchranný sbor Olomouckého kraje

jeDeme Do areálu hosena
Dne 26. května 2017 se uskutečnila
další společná akce naší školy a sborů
dobrovolných hasičů Dubicko a Lukavice. Tentokrát pro nás hasiči připravili
výjezd do biocentra Hosena, krásného
přírodního prostředí s vodní nádrží.
Předvedli nám zásah při hašení požáru a záchranu tonoucího. Účast na
této akci přijali i zástupci Policie ČR,
kteří si pro nás připravili ukázku zadržení pachatele v ujíždějícím vozidle.
Po této akční části programu došlo na
prohlídku hasičského i policejního auta
a možnost prakticky si vyzkoušet práci
s hasičskou hadicí. Hasiči nám nabídli
i občerstvení, které jsme ve slunečném
dni rádi přijali. Na závěr všechny děti obdržely pamětní list a sladkou pozornost.
Děkujeme, že pro nás hasiči tuto akci
zorganizovali, a již teď se těšíme na další
spolupráci.
Děti, žáci a pedagogičtí pracovníci
SŠ, ZŠ a MS Mohelnice, Masarykova 4

3. místo volejbalového týmu
Ve středu 26. 4. 2017 se konal v tělocvičně
ZŠ Šumperk, 8. května (Hluchák) školní turnaj v minivolejbale - modrá kategorie. Turnaj
byl určen pro starší žákyně a žáky ročníky
narození 2003-2005. ZŠ Dubicko reprezentovaly Sabina Grygarová, Barbora Prucková,
Eva Kutalová, Alena Langová a Lucie Kutalová. Děvčata hrají volejbal spolu s dalšími ve volejbalovém oddíle Sokol Dubicko. Tento
školní turnaj pro ně znamenal první měření sil s jinými oddíly a holky ho zvládly skvěle.
Postupně překonaly nervozitu a mezi sedmi startujícími týmy (v některých hráli i chlapci) se umístily na třetím místě.
Jaroslav Dvořák ml.
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Čtvrtý ročník dubické dětské olympiády 27. května 2017 prověřil na tenisových
kurtech mrštnost, rychlost, přesnost a sílu šedesáti dvou závodníků od dvou

do patnácti
let. Děti závodily v pěti disciplínách – skok do dálky z místa, hod na

cíl, běh přes překážky, šplh a slalomy (běh, slalom, florbal a slalom s míčkem na

lžičce). Nejmladší kategorie dětí do pěti let si zacvičila se Šmouly a vyhrála vodní


bitvu nad Gargamelem.

Závodníky k lepším výkonům povzbuzovali jejich trenéři – Lucie Jarmarová,

Eva Kutalová,
Jiří Sobotík, Martina Sojáková a Natálie Strnadová.

Na fair play při závodění dohlíželi spravedliví rozhodčí – Zuzana Braná, Mo
nika Dvořáková, Lucie Kutalová, Tereza Palmanová, Barbora Prucková, Jana Ská
celová, Karolína Vepřková, Petra Vepřková a Jana Zajíčková.

Občerstvení
pro všechny závodníky připravili Helena Braná, Marie Braná

a
Milan
Braný.
O
technické zázemí se starali Jaroslav Dvořák, Miroslav Kutal,


Petr Smetana, Jiří Sobotík a Věra Sobotíková.

Každý
závodník byl za svůj výkon odměněn chutnou medailí ve tvaru symbo
lu Dubicka z pekařské dílny Venduly Vaňourkové, diplomem a dárkem. Obrázky

Šmoulů nakreslila Jarmila Krňávková.

Děkujeme všem závodníkům a organizátorům za vytvoření úžasné soutěžní


atmosféry a zveme všechny na další ročník Dubiády.

Dík patří také Obci Dubicko za finanční podporu.

Martina
Kutalová

T.J.
Sokol Dubicko

pořadatel


















ČZS ZO Dubicko pořádá

Přátelské posezení
v sobotu 1. 7. 2017 ve 14 hod. v Domě zahrádkářů v Dubicku

Živá hudba – hudba František
Občerstvení:
kuřecí stehna, uzené maso, koláče, zákusky, víno, točené pivo, makrely
tombola
Srdečně zvou pořadatelé

Vstupné dobrovolné

Společenská kronika
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Bohdan Kolčava

Dubicko, Cihelna 290

	Manželství uzavřeli tito občané naší obce:
Jakub Fabián
Tomáš Hlaváček
Martin Jungmann
Martin Štábl

Z našich řad odešli:
Věra Špačková

Kristýna Křížková
Martina Vavrčíková
Eva Kobzová
Žaneta Pospíšilová

Dubicko, Nová ulice 149

JUBILANTI

V měsíci duben – červen 2017

oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Kukulová Anna
Blahutová Květoslava
Kupka Jiří
Trendlová Anna
Urbášková Zdenka
Vernerová Vlasta
Hamplová Zdenka
Horáková Julie
Šafářová Marie
Bergerová Soňja
Macháček Vladimír
Unzeitigová Libuše
Grau Jiří

Dubicko 238
Dubicko 123
Dubicko 213
Dubicko 108
Dubicko 39
Dubicko 195
Dubicko 85
Dubicko 105
Dubicko 140
Dubicko 256
Dubicko 258
Dubicko 210
Dubicko 217

Tomášková Ludmila
Vachutková Jaroslava
Neoralová Radomila
Stinglová Květoslava
Kotrlová Františka
Lanková Marie
Pulkrtová Růžena
Kristen Josef
Haberlandová Božena
Hofrová Oldřiška
Petrášová Věra
Bočková Ludmila
Hart Jan

Dubicko 269
Dubicko 213
Dubicko 107
Dubicko 213
Dubicko 236
Dubicko 13
Dubicko 121
Dubicko 191
Dubicko 188
Dubicko 293
Dubicko 157
Dubicko 263
Dubicko 27

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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