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Vážení spoluobčané,
ať malí nebo dospělí, všichni se těšíme na vánoční svátky. Všem srdečně přeji
radostné a klidné prožití těchto svátků se spoustou hezkých překvapení, prožitých
v kruhu svých nejbližších. Ať rok 2016, do kterého za několik dnů vstoupíme, je
rokem úspěšným, plným zdraví, spokojenosti a lásky.
Mgr. Václav Hampl, starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:
 Příprava projektové dokumentace na realizaci akce „Cyklostezka Dubicko – Bohuslavice“ a zajištění potřebných podkladů pro možné podání žádosti o dotaci v roce 2016.
 Realizace akce „Zateplení fasády a vnitřního stropu prodejny v objektu Dům služeb,
Družstevní 159, Dubicko“.
 Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi Obcí Dubicko (vypůjčitel) a Tělocvičnou jednotou
Sokol Dubicko (půjčitel) na užívání vymezených částí objektu „Sokolovna Dubicko“
s dobou výpůjčky do 31. 12. 2020.
 Směrnice č. 01/2015 „Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Dubicko“.
 Na základě doporučení komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu a v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko, přiznání dotací typu „B“ občanským sdružením na akce
konané v roce 2015.
 Příprava na realizaci projektu „Dubicko, ulice Benedova – úprava místní komunikace“,
včetně řešení majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených předmětnou stavbou.
 Neschválení vydání Obecně závazné vyhlášky obce ohledně zákazu hlučné práce o nedělích a státem uznaných svátcích.
 Přistoupení obce Dubicko jako člena spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., souhlas se
stanovami a zakladatelskou smlouvou tohoto spolku.
 „Oprava místních komunikací ulice Rybník, Vejprtek – Dubicko“ a uzavření příkazní
smlouvy na zajištění výkonu technického dozoru investora na provádění stavby s příkazníkem Ing. Svatoplukem Schupplerem.

 Příprava akce „Rozsvěcování vánočního stromu“, která se v obci uskutečnila dne 29. 11.
2015 v 17 hod.
 Jednání se společností INFOA Dubicko o zhotovení dotisku publikace „Dubicko 19141918“ a vydání nového díla „Pověsti z Dubicka a okolí“.
 Jednání se zástupci AVZO Dubicko ohledně omezení provozu střelnice Dubicko a přijetí
příslušných opatření k omezení rušení občanů nadměrným hlukem.
 Smlouva o dílo na zabezpečení provozu kanalizace a ČOV Dubicko uzavřená s Radomírem Dvořákem, IČ 64110061, se sídlem Okružní 531, Vikýřovice.
 Řešení problematiky třídění domovního odpadu zvýšenou kontrolou na sběrných místech pracovníky odpovědnými za ukládání odpadů, případně posílení sběrných míst
o dalšího pracovníka VPP.
 Návrh Sociální komise Rady obce Dubicko na finanční příspěvek Charitě Zábřeh na poskytované služby v obci Dubicko za rok 2014.
 Cenové nabídky na realizaci zakázky „Dubicko – oprava hřbitovní zdi“.
 Provedení úpravy veřejné zeleně na křižovatce ulic Velká Strana a Zábřežská, spočívající
ve vykácení keře a pouhého zatravnění tohoto prostoru.
 Výstavba technické infrastruktury stavebního obvodu „Na Tvrzi II“.
 Řešení úpravy objetu „Požární zbrojnice“ v ulici Malá Strana, Dubicko, spočívající ve zřízení sociálního zařízení v tomto objektu.
 Možnost rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi.
Mgr. Václav Hampl, starosta obce
Zastupitelstvo obce prozatím neschválilo vydání Obecně závazné vyhlášky, která by
řešila omezení hlučné práce o nedělích a svátcích. Jsme přesvědčeni, že vydáním této
Obecně závazné vyhlášky bychom mohli zhoršit již tak někdy vypjaté sousedské vztahy.
Proto Vás opětovně všechny žádám, abyste hlučnou práci neprováděli v neděli
a o všech státních svátcích a tím dopřáli sousedům ve svém okolí ničím nerušené
chvíle k odpočinku. Naučme se být ohleduplní vůči svým sousedům a neopouštějme
hodnoty, které ctili naši předci.
Děkuji za pochopení
Mgr. Václav Hampl, starosta obce

Třídění odpadů
V současné době se rozmáhá používání pytlů určených k třídění nápojových kartonů,
PET lahví a plastů k ukládání netříděného komunálního odpadu. Upozorňujeme, že do
modrých pytlů patří plasty, do žlutých PET lahve a do oranžových nápojové kartony. Z uvedených důvodů bude nový pytel vydán obsluhou sběrného místa výměnou za právě donesený plný vytříděný. Jedním z důvodů posílení služby na obou sběrných místech je, že nastal
zvýšený výdej prázdných pytlů, které se nevrací zpět plné nebo se vrací s nevytříděným
odpadem.
V sobotu 26. 12. 2015 nebudou
kontejnery na sběrných místech
otevřeny.
Mgr. Václav Hampl, starosta obce

Parkování vozidel – zimní údržba
V souvislosti se zabezpečením zimní údržby komunikací v obci žádáme občany, aby
věnovali zvýšenou pozornost způsobu parkování vozidel u domů a to mimo místní komunikace. Nevhodné parkování vozidel velmi znesnadňuje zimní údržbu.
Mgr. Václav Hampl, starosta obce

Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2016

Informace o výši daně je možné získat u správce daně na příslušném Územním pracovišti
a to nejdříve v měsíci březnu nebo je možné počkat na složenky, které budou rozesílány
postupně v průběhu měsíce května 2016.
Složenky budou v roce 2016 rozesílány fyzickým osobám, budou mít oddělitelnou část
(tzv. alonž), na níž budou uvedeny následující údaje:
- Celková výše daně na rok 2016 (pozor, nutno přepsat výši daně z alonže na složenku !!!)
- Termíny splatnosti (daň nad 5 000 Kč ve dvou stejných splátkách)
- Stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí
- Spravující územní pracoviště, kde má poplatník uložen daňový spis
Složenky budou rozesílány postupně tak, aby poslední z nich byly doručeny nejpozději
do 25. května 2016
Důležité upozornění pro občany
Na Územním pracovišti v Zábřehu byla v průběhu roku 2015 uzavřena pokladna pro příjem plateb v hotovosti (na ÚzP v Šumperku je otevřená).
Od roku 2016 je možné platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Poplatník,
který chce platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, musí:
- být poplatníkem daně z nemovitých věcí, kterému bylo Českou poštou přiděleno spojovací číslo
- uplatnit do 31. ledna 2016 vyplněné oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (dále jen „oznámení“) u místně a věcně příslušného úřadu
- přiložit k oznámení rozpis bezhotovostní platby SIPO nebo jiný doklad prokazující
přidělení spojovacího čísla
Povinnost podání přiznání se vztahuje na všechny, u nichž došlo v průběhu roku 2015 k nějakým změnám (dědictví, darování, převody, atd.).
Také upozorňujeme, že předmětem daně jsou i nemovité věci (pozemky i stavby) pronajaté
od Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a tyto je nutné uvést v daňovém přiznání.
Číslo účtu pro placení daně z nemovitých věcí: 7755-47623811/0710
VS – rodné číslo nebo IČ
KS: 1148 – bezhotovostní platba
1149 – platba složenkou
Předtím, než se rozhodnete platit daň prostřednictvím SIPO, je nutné se podrobně seznámit
s Podmínkami pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího
období roku 2016, zveřejněnými na úředních deskách všech finančních úřadů a na stránkách finanční správy www.financnisprava.cz v sekci Daně a pojistně > Daně > Daň z nemovitých věcí > SIPO.

výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí
a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona
č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon,
aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,
v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,
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věci mladých
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č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
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NEBEZPEÍ O VÁNOCÍCH A NA SILVESTRA
Blížící se vánoní svátky a poslední dny v roce si všichni pejeme strávit v klidu a
pohod. V tomto adventním ase si málokdo z nás pipustí možnost, že by Vánoce
nestrávil v teple domova, ale zstal by sám venku na ulici a díval se, jak mu hoí
byt. Abychom se mohli v klidu tšit z vánoní pohody a nedošlo ke zbyteným
újmám na zdraví nebo škodám na majetku

VÁNOCE
•
•
•
•
•

svíky na adventním vnci i vánoní svícny nikdy nenechávejte
hoet bez dozoru,
peliv volte místo, na které zapálenou svíku postavíte (ideální je
stabilní neholavá podložka),
dodržujte bezpenou vzdálenost oteveného ohn od holavých
pedmt,
jestliže používáte na stromeku elektrické svíky, nakupujte vždy
certifikované výrobky,
pokud si zdobíte stromeek prskavkami, pamatujte, že jde o otevený
ohe, který nesmí být ponechán bez dozoru,

SILVESTR
•
•
•
•
•

létající balonky štstí nepouštjte v obytných zónách, za vtrného
poasí a v blízkosti sklad sena, slámy, holavin nebo výbušnin,
zábavní pyrotechniku kupujte pouze certifikovanou,
pyrotechniku skladujte tak, aby nebyla v dosahu dtí a na místech,
kde mže dojít k její iniciaci,
pyrotechniku odpalujte podle návodu na použití, venku na volném
prostranství,
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

Výstava ovoce a zeleniny v Dubicku

Ve dnech 16.-19. 10. 2015 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 letos navštívilo více než 200 občanů z Dubicka a okolí.
V pondělí patřila výstava dětem ze Základní školy v Dubicku a Hrabové, kterých bylo také
téměř 200. Se zvědavostí sledovaly výrobu moštu, který potom ochutnaly. Za přispění svými
obrázky a výrobky byly odměněny sladkým perníkem.
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo přispěli svými výpěstky a pomohli výstavu zrealizovat, především členům výboru organizace v čele s předsedkyní p. Horákovou, p. Horákovi
za zprostředkování článku o výstavě v okresních novinách a dále našim sponzorům: m.j.
p. Křížkovi J. ml., Úsovsku a.s. a p. Tomíčkovi z Mohelnice a pozvat všechny opět za rok
nashledanou.
Už se na vás těšíme.

Provoz knihovny v době svátků
ČT 24. a 31. 12. 2015 zavřeno
ÚT 29. 12. 2015 otevřeno 15-18 hod.

Všem čtenářům přeji krásné Vánoce a jen vše nejlepší po celý
nastávající rok. Budu se těšit opět v knihovně na celoroční
setkávání.
Jana Hartová, knihovnice

Vánoční dílny

Děkujeme za velmi pěkné Vánoční dílny ve škole
i ve školce, kde si děti mohly vyrobit spoustu vánočních
dekorací. Paní učitelky byly velice příjemné, ochotné
a trpělivé k malým i větším dětem. Ve školce si děti
vyrobily andílka, pohrály si s hračkami a pochutnaly
na občerstvení společně s ostatními dětmi a rodiči. Ve
škole se paní učitelky věnovaly i malým dětem. Dcera
si vyrobila adventní věnec nejen domů, ale i pro celou
šestou třídu. Náš tříletý syn si vyrobil vánoční pomeranč a svíčky z včelího plástu.
Dílny byly velice pěkné a těšíme se i na další roky
při vyrábění na Vánočních dílnách.
Za spokojené rodiče Jitka Horáková

poDěkování
V několika posledních dnech jsme v naší obci společně strávili příjemné chvíle při
koncertu skupiny Madalen a Vodníci, Vánočních dílnách pořádaných Unií rodičů,
Základní a mateřskou školou a Rozsvěcování vánočního stromu. Všem, kteří se podíleli
na organizaci, děkuji, zvláště pak paní Janě Hartové za přípravu „svařáku“ a hlavně
chci poděkovat všem, kteří přišli podpořit tyto akce svou přítomností. Velice si této
podpory vážím.
Z malého vánočního jarmarku v rámci Rozsvěcování vánočního stromu bychom chtěli
udělat tradici, do které se můžete od příštího roku zapojit i Vy.
Mgr. Václav Hampl, starosta obce

heJtManství ZábŘeŽskÉ
Uplynulo již více než 120 roků, kdy v roce 1893 vydal František Poštulka, učitel
v Postřelmově a rodák ze sousední obce Třeštiny místopis zdejšího kraje, který nazval
Hejtmanství Zábřežské. Tuto publikaci před měsícem inzerovalo jedno z brněnských
vydavatelství, které ji závěrem roku opětovně vydává a zjišťovalo tak zájem občanů
o tuto publikaci. Mám za to, že i v dnešní době můžeme z tohoto díla mnohé využít
pro rozšíření svých znalostí o obci a jejím okolí, a proto jsem pro vás připravil popis
Dubicka a okolních vesnic z tehdejší doby.

BOHUSLAVICE
rozkládají se asi 8 km jihovýchodně od Zábřeha, na rovině po
levém břehu Moravy. Prostírají se směrem od západu k východu
a skládají se ze tří částí. Těm se říká „Na Drahách“, „vlastní obec“
a „Na Hrázkách“.
Část „Na Drahách“ tvoří chaloupky neúhledné, sem a tam roztroušené, tam se také rozštěpuje vozová cesta z Lukavice k Bohuslavicím směřující. Obě větve vedou do „vlastní obce“, která potokem rozdělena je ve Stranu
malou a velkou. Cesta vpravo vedoucí vine se po Straně velké, vlevo pak po Straně malé.
Uprostřed „vlastní obce“ stojí jednopatrová dvoutřídní škola a kaplička zasvěcena sv. Petru a Pavlu. Za kapličkou spojují se obě cesty v jedinou, přímo vedoucí k části vesnice, jíž
se „Na Hrázkách“ praví, odkud směřuje k farní vesnici Dubicku.
Bohuslavice mají v 71 domech 586 katolických a 1 evangelického Čecha. Ti se živí
hlavně polním hospodářstvím a chovem hovězího dobytka. Částečně se živí lovem ryb,
k čemuž řeka Morava a přehojné strže dostatek příležitostí skýtají.
Vesnice ta – jak její jméno značí – dostala název od Bohuslava, rybáře a hlídače rybníka dubického. Domek jeho byl tam, kde nyní stojí č. p. 1. Rybník tento, teprve v tomto
století v polnosti přeměněn byl.

DUBICKO
rozkládá se na návrší 9 km od Zábřeha. V obci žije 785 katolických Čechů, kteří se zaměstnávají polním hospodářstvím a chovem
hovězího dobytka. Chudina se živí prací nádenickou.
Vesnicí se proplétá okresní silnice, která vede ze Zábřeha
k Úsovu. V Dubicku je poštovní úřad, dvoutřídní škola a fara.
Tato se uvádí v listinách již v roce 1355. Do Dubicka jsou přifařeny obce Hrabová a Bohuslavice. V obci rozvíjí blahodárnou činnost čtenářský
spolek.
Roku 1267 uvádí se majitelem Dubicka jakýsi Beneda (v originále Benda),
v r. 1282 pak Vilém z Dubicka. Ve 14. stol. tvořila obec Dubicko zvláštní panství.
V téže době stával tam také svobodný dvorec, mlýn a lázně. Posud se ukazuje místo,
na němž prý stával hrad (tvrz).

HRABOVÁ
rozkládá se od jihozápadu k severu na mírném návrší a od
Zábřeha je vzdálena 7 km směrem jihovýchodním. Od Zábřeha
vede stejným směrem okresní silnice k Leštině a odtud směrem
jižním k Vitošovu a Hrabové. V obci je 86 obydlených domů, se
783 katolickými Čechy, kteří se polním hospodářstvím a chovem
hovězího dobytka zabývají. Středem osady teče potůček pramenící v lese a po jeho březích leží budovy selské a chaloupky dosti
pěkně vystavěné.
Uprostřed Hrabové stojí dvoutřídní školní budova z r. 1887 a nedaleko ní kaple sv.
Janu Nepomuckému, který je patronem dědiny, zasvěcená. Před kaplí, ve které se konají
májové mariánské pobožnosti, je socha Pana Ježíše nákladem obce hrabovské v r. 1872
vystavěná. Mimo tuto sochu, stojí u silnice i socha sv. Jana Nepomuckého, která byla
postavena v r 1790.
V Hrabové jsou zřízeny 2 spolky. Jsou to čtenářský spolek Boleslav, založen roku 1885
a hasičský z r. 1893. Přifařena je Hrabová do Dubicka, a taktéž spadá pod tamní poštovní
úřad.
Západně od vesnice, ve vzdálenosti 2 km, se rozkládá rybník v majetku knížete Liechtensteina, ve kterém se chová veliké množství kaprů.
Učitel Poštulka působil krátkou dobu i na škole v Dubicku, kde si zvlášť nepadl do oka
s tehdejším nadučitelem Kordasem, který o něm napsal, že byl velmi krátkozraký a silně nervní. Kladem je, že ve své knize Hejtmanství Zábřežské poprvé zaznamenal pověst
o propadlé svatbě.

Kruh přátel hudby Dubicko Vás srdečně zve na

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT
v neděli 3. ledna 2016 ve 14:00 hod.
kostel Církve československé husitské
v Dubicku

Zábřežský komorní orchestr
dirigent: Milan Plodek
sólisté:

		

Johana Kolčavová – klavír
Stanislav Bartošek – trubka

program:
J. S. Bach

- Orchestrální suita č.1,
- Klavírní koncert f moll

Giuseppe Torelli - Sonata in D pro trubku a smyčce
Vstupné dobrovolné

Společenská kronika

Vítání

nových občánků
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:

Matěj Kolčava		
Anna Divišová		
David Josef Barfus		
Lucie Monseová		

Dubicko, Cihelna 290
Dubicko, Smíchov 99
Dubicko, Velká Strana 37
Dubicko, Zábřežská 291

Manželství uzavřeli tito občané naší obce:
Eva Žandová a Michal Bartošík
Marie Müllerová a Pavel Hlaváč

Z našich řad odešli:
Květoslava Pavlíková

Dubicko, Rybník 87

JUBILANTI
v měsíci říjen - prosinec 2015 oslavili a oslaví svá životní výročí
70 roků a více tito občané:
Hamplová Marie
Hlaváčková Jarmila
Kristenová Anna
Šafářová Jiřina
Voráčová Božena
Krečmerová Jarmila
Vašíček Zdeněk
Krečmer Jaroslav
Hrochová Helena
Plhák Josef
Kupková Justina
Stonová Alžběta
Neoralová Ludmila
Křížková Jarmila
Berger Miroslav
Šlampová Eva
Maňúch Michal
Müllerová Anna
Hamplová Anna
Plháková Danuška
Suchý Jan
Sojáková Jarmila
Purová Stanislava

Dubicko 137
Dubicko 253
Dubicko 191
Dubicko 13
Dubicko 227
Dubicko 114
Dubicko 225
Dubicko 114
Dubicko 11
Dubicko 97
Dubicko 155
Dubicko 207
Dubicko 182
Dubicko 204
Dubicko 256
Dubicko 205
Dubicko 113
Dubicko 146
Dubicko 34
Dubicko 199
Dubicko 177
Dubicko 141
Dubicko 230

Do dalších let přejeme všem jubilantům
hodně zdraví a osobní spokojenosti.
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.
Dubický zpravodaj ročník 2015/IV
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