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ročník 2015/II 3. července 2015

Vážení spoluobčané,
blíží se doba dovolených a prázdnin. Přeji Vám, abyste v tomto období načerpali
dostatek sil do dalších dnů.
Rád bych poděkoval Vám všem, kteří se staráte o plochy přilehlé k Vašim domům,
které jsou v majetku obce (sečení trávy, čištění chodníku). Velice si této pomoci
vážím a tímto za ni děkuji.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE:
▶ Stavební obvod Na Tvrzi II: Převod nemovitého majetku.
▶ Na základě doporučení hodnotící komise Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče MODOS spol. s r.o., IČ: 00576832, se sídlem: Masarykova tř. 34,
772 00 Olomouc, ve výši 4.726.554,09 Kč bez DPH (5.719.130 Kč včetně DPH).
▶ Přidělení technického dozoru investora na akci „Stavební obvod Na Tvrzi II. – 22
RD“ Ing. Svatopluku Schupplerovi, Šumperk, za cenu díla 76.685,- Kč.
▶ Přidělení realizaci Koordinátora BOZP na akci „Stavební obvod Na Tvrzi II. – 22
RD“ firmě Arrano Group s.r.o. Olomouc, za cenu 5.000,- Kč/měsíc bez DPH.
▶ Dokončení záchranného archeologického výzkumu stavebního obvodu.
▶ Dokončení realizace vrtu na fotbalovém hřišti FC Dubicko.
▶ Znění zápisu do kroniky obce Dubicko za rok 2013.
▶ Pořízení leteckého kolmého snímku obce Dubicko o formátu 125x125 cm.
▶ Příprava tiskového materiálu „Pověsti z Dubicka a okolí“ autora p. Josefa Koruny
k vydání ucelené publikace obce.

▶ Účast obce a občanských sdružení působících v oblasti sportu na Dni Mikroregionu Zábřežsko 2015, který se uskutečnil dne 30. 5. 2015 ve Štítech.
▶ Na základě pověření Zastupitelstva obce Dubicko, doporučení komise pro
mládež, kulturu a tělovýchovu a v souladu se schválenou směrnicí obce Dubicko,
přiznání dotace (typu „A“) na celoroční činnost na rok 2015 následovně:
a) Fotbalový club Dubicko ve výši 23.300,- Kč
b) Spolek rybářů obce Dubicko ve výši 6.300,- Kč
c) Tělocvičná jednota Sokol Dubicko ve výši 42.200,- Kč
d) Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dubicko ve výši 6.500,- Kč
e) Církev Československá husitská ve výši 4.000,- Kč
f) Sbor dobrovolných hasičů Dubicko ve výši 8.400,- Kč
g) Dubická včela, o.s. Dubicko ve výši 2.300,- Kč
▶ Zpracování studie na provedení možných úprav zemního svahu nad MK ulice
Benedova.
▶ Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Dubicko ve výši 20.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů
spojených s výměnou oken v objektu Dům zahrádkářů, Rybník č.p. 116, Dubicko
a znění veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
▶ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2014, provedeného ve dnech 23. 4.–24. 4. 2015 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého
kraje. Kontrola nezjistila žádné porušení.
▶ Poskytnutí dotace na investiční akci „Dům pro seniory, p.č. st. 100/3, Dubicko“
a znění veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí Římskokatolické farnosti
Dubicko. Do konce měsíce června bude podána žádost o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj. Předpokládaná výše investice je 9.750.000 Kč, předpokládaná
výše dotace je 7.800.000 Kč, zbývající část nákladů bude hradit církev, která je
majitelem objektu. Přidělování bytů bude řešit rada obce.
▶ Možné využití domu č.p. 24 v ulici Velká Strana, Dubicko.
▶ Přemístění trafostanice za hřbitovem.
▶ Oslavy 70. výročí osvobození.
▶ Poskytnutí návratné finanční výpomoci Tělocvičné jednotě Sokol Dubicko ve
výši 600.000,- Kč a poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč na částečné pokrytí
nákladů spojených s II. etapou rekonstrukce sokolovny. Celkové náklady na
opravu sokolovny za poslední tři roky jsou 10.000.000 Kč.
▶ Vydání Územního plánu Dubicko.
▶ Poskytnutí dotace Fotbalovému clubu Dubicko ve výši 13.455,- Kč na částečné
pokrytí nákladů spojených s regenerací fotbalového hřiště Dubicko a znění
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
▶ Na příštím zasedání Zastupitelstva obce Dubicko, které se uskuteční dne 19. 8.
2015, předložit k projednání možnost vydání obecně závazné vyhláška k omezení hluku (hlučné činnosti) ve vymezených dnech.
▶ Nebyla odsouhlasena nabídka turistického rozvoje – Biocentrum Hosena, k.ú.
Dubicko od společnosti Top Race Agency o.s. Zábřeh.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Recyklace elektroodpadu v obci
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí.
Loni občané odevzdali k recyklaci 45 televizorů, 20 monitorů a 564 kg drobného
elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vytřídili 45 televizí, 20 monitorů a 564 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 23,49 MWh elektřiny, 1.162,64 litrů ropy, 103,1 m3
vody a 0,90 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 5,14 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 20,50 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových
monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až
do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeby energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Likvidace biologického odpadu
V současné době se rada obce zabývá řešením likvidace biologického odpadu.
V obci je umístěn velkoobjemový kontejner u ČOV v ulici Rybník – tento kontejner je určen pro občany celé obce pro uložení biologicky rozložitelného odpadu
rostlinného původu. Do zařízení patří pouze rostlinný odpad ne však živočišný
odpad (kosti, uhynulá zvířata, atd.). Větve ze stromů a keřů je možno po dohodě
uložit na obecním pozemku „Na Trnivé“. Byl bych velice rád, aby tímto opatřením bylo ukončeno ukládání biologického odpadu v lese, na ostatních místech
a v kontejnerech určených pro ukládání popelovin a komunálního odpadu, jelikož
biologicky rozložitelný odpad již nesmí přijít na skládku.

Třídění komunálního odpadu
Sběr vytříděného komunálního odpadu v naší obci probíhá ukládáním do velkokapacitních kontejnerů (kovy, sklo bílé a barevné) a do barevně odlišených pytlů
(PET láhve, plasty, nápojové kartony). Do žlutých pytlů patří pouze PET lahve, do
modrých pytlů pouze plast a do oranžových pytlů pouze nápojové kartony. Tyto
barevné pytle obdrží každý občan na sběrném místě bezplatně, a tudíž v žádném
případě nesmí sloužit k ukládání komunálního odpadu, což se často děje. Na tento
nešvar některých našich občanů bude obsluha sběrných míst upozorněna.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Úspěch výrobku Dubické zemědělské, a.s.
V Olomouckém kraji se 29. května 2015 soutěžilo o značku Regionální potravina.
Celkem 8 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Olomouckého
kraje ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina 2015. O tuto značku,
která je zárukou místního regionálního původu, se letos ucházelo 105 produktů
od 46 výrobců a v souladu s platnou metodikou a legislativními požadavky bylo
hodnoceno 80 výrobků od 38 výrobců. O logo se soutěžilo v osmi kategoriích.
V kategorii Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas byl oceněn
výrobek DUBICKÁ KLOBÁSA – VEPŘOVÁ od výrobce Dubická zemědělská, a.s.,
Dubicko.
Soutěž Regionální potravina je projektem ministerstva zemědělství určeným
na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých
krajích České republiky. Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat značku
Regionální potravina po dobu čtyř let na obalu svého výrobku. V současné době
značku nosí 475 produktů ze 13 regionů Čech a Moravy. Administraci značky
provádí Státní zemědělský intervenční fond. Podrobné informace o soutěži jsou na
webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.

70. VYROCÍ
´ ˇ OSVOBOZENÍ DUBICKA RUDOU ARMÁDOU
10. května letošního roku jsme si připomněli události před sedmdesáti lety
shromážděním občanů, položením kytic k památníkům obětí světových válek,
výstavou ke 2. světové válce a v neposlední řadě i besedou s občany.
V této souvislosti je třeba si připomenout, že květnovým událostem roku 1945
předcházelo sedm roků nesvobody, národnostního a politického útlaku spojovaného
s nebezpečím fyzické likvidace jak jednotlivců, tak i sociálních a národnostních
skupin.
Počátek všeho byl v roce 1938, kdy Československo, zrazeno svými spojenci
Anglií a Francií, bylo nuceno přistoupit na podmínky Mnichovské konference
z 28. září 1938 a vydat pohraničí hitlerovskému Německu i s pevnostním systémem,
který byl na hranicích budován na ochranu státu před agresivními plány Německa.
Československá armáda, která chtěla se zbraní v ruce bojovat, opouštěla svá postavení a s ní i mobilizovaní dubičtí muži, kteří sloužili ve své většině u 6. hraničářského
pluku Červená Voda, 7. hraničářského praporu Frývaldov (Jeseník) anebo u 13.
pěšího pluku Šumperk. Všechny tyto vojenské útvary zabezpečovaly ochranu státní
hranice v prostoru Králíky – Jeseník.
1. října započalo vyklízení stanoveného prostoru a jeho obsazování jednotkami
wehrmachtu. 6. října bylo stanoveno další páté záborové pásmo, které se týkalo
zábřežska a tak škrtnutím pera se 60 obcí s 52 tisíci převážně českého obyvatelstva
stalo součástí Velkoněmecké říše. Z obsazeného území houfem prchají čeští státní
zaměstnanci na území okleštěné republiky. Z Dubicka tak odešla rodina poštmistra Urbáška do Moravičan a rodina poštovního doručovatele Fr. Kopy do
Vranové Lhoty. Na rozdíl od jiných obcí, členové učitelského sboru zůstali
v Dubicku. V neděli 10. října 1938 německé vojsko obsadilo Dubicko a byla
nastolena německá správa. Starostou obce se stává Klement Fickert, dříve Čech,
nyní však zarytý Němec, který je ale nucen mít tlumočníka pro jednání s německými úřady.
Ve svém příspěvku se nebudu zabývat všemi aspekty německé správy obce, ale
povšimnu si pouze některých rozhodujících okamžiků v sedmileté existenci života
obce pod nadvládou hákového kříže.
ROK 1938–1945 V ŽIVOTĚ OBCE
Byly zrušeny všechny české spolky mimo hasičů, kteří jsou však dáni pod
německé velení a je s nimi prováděn pouze technický výcvik. Ve škole bylo uzavřeno dubické krajinské muzeum.
DUBICKÉ ODVODY
V roce 1939 byly v celých Sudetech vyhlášeny odvody všech mužů ročníků 1906

až 1917 a to bez ohledu na to, zda občané předtím vykonali základní vojenskou
službu v československé armádě. K odvodům byli povoláni nejen Němci, ale i Češi
a datum odvodů pro Dubicko bylo stanoveno na sobotu 13. května 1939.
Toho dne se seřadili dubičtí odvedenci v počtu kolem 80 mužů před sokolovnou a ve vzorném pořádku, za zpěvu pochodových a sokolských písní vyrazili do
Zábřeha. Odvedence doprovázel starosta Fickert. Po příchodu do odvodních místností byli pochváleni za slušné chování a po skončení odvodů asi o půl jedenácté,
se chystali vyrazit zpět domů. Zůstali však zadrženi v uzavřené místnosti až do
odpoledne, pod záminkou přípravy nějakých dokumentů.
V této době však přijela do Dubicka komise, která nařídila vybubnovat, že
z nařízení okresního hejtmana v Zábřeze se dubický starosta zbavuje úřadu a na jeho
místo nastupuje komisař, který povede místní starostenský úřad na náklady obce.
Stal se jím Georg Schwank ze Zábřeha. Důvodem byly údajné protistátní výtržnosti
dubických odvedenců.
Dubičtí odvedenci byli z úřadu propuštěni až ve 13.30 hod. První šel starosta
s jedním odvedencem a když přišli k nové budově okresního úřadu, postavili se jim
do cesty tři civilisté a počali je bít. Starosta se německy ptal, proč je bijí, ale než to
dořekl, již ležel na zemi a byl kopán do břicha. Poté, co na místo došli ostatní odvedenci, vyrojili se ze všech stran civilisté, ordneři, policisté a dokonce i dělníci z blízké
Brassovy textilky, kteří byli vyzbrojeni kusy nařezaných elektrických kabelů. Odvedenci měli rozbité hlavy, natržené rty a uši, vyražené zuby a záda jednu modřinu.
Čtyřem se podařilo před tímto davem uprchnout a ostatní uposlechli výzvy, aby
vešli do budovy okresního úřadu. Tam byli zavřeni do sklepa a pod pohrůžkou
napřažených pistolí byli donuceni strpět osobní prohlídky. Poté je zahnali na
nádvoří budovy, kde byli donuceni provádět dřepy a kliky. Po skončeném cvičení
byli s pádnou fackou na rozloučenou vyhozeni na ulici, kde na ně čekal policejní
kordon, který je vyvedl za město. Dubický lékař Ferdinand Kopp, jehož syn byl také
mezi zmlácenými, měl pak celou noc práci s obvazováním a ošetřováním zraněných.
Druhého dne, v neděli, se rozšířila zpráva, že ordneři z německých obcí, zvláště
pak z Vlachova a Maletína se chystají vpadnout do Dubicka a rozbít pomník padlých. Od rána do Dubicka proudily davy českých lidí, a když pak ordneři vpadli do
vesnice a u pomníku uviděli zjevnou přesilu, spokojili se s tím, že požádali, aby ze
sochy byl odstraněn sokol.
Odvody měly své pokračování i následujícího dne, v pondělí 15. května.
Tohoto dne v časných ranních hodinách přijelo do obce 45 německých četníků, kteří
započali s domovními prohlídkami u všech odvedenců. Tito byli na četnické stanici znovu vyslýcháni a 5 z nich bylo převezeno k dalším výslechům do Šumperka.

Mezi zatčenými byl i kněz Církve československé Vojtěch Frček, který byl prohlášen za nežádoucí osobu a poslán do Protektorátu Čechy a Morava, a učitel Oldřich
Trunečka.
ODCHODY VOJÁKŮ DO ZAHRANIČÍ
V červenci roku 1939 začínají odchody mužů z Dubicka do zahraničí se záměrem
vstoupit do jednotek čs. armády v zahraničí a se zbraní v ruce bojovat proti německému fašismu. Z Dubicka tak odešla přes Polsko skupina pěti mužů, kteří na polské
lodi Chrabrý odpluli do Francie a zde se ve dnech 25. a 26. září 1939 podrobili
odvodům v Agde a Paříži do čs. vojska. Vzhledem k tomu, že v tuto dobu nebyly na
území Francie žádné čs. jednotky zřízeny, nastoupili vojenskou službu v Cizinecké
legii. Jednalo se o tyto občany: Jan Šafář, nar. 1902, Ondřej Šafář, nar. 1914, František
Šafář, nar. 1916, Václav Urbášek, nar. 1913, Vojtěch Urbášek, nar. 1916. V roce 1940
je následovali složitou cestou přes Balkán Alois Jarmara, nar. 1914 a Karel Stryk,
nar. 1914. Z okolních vesnic se jedná o největší počet a mám za to, že to byl jeden
z důsledků dubických odvodů. Po napadení Francie Německem v r. 1940 bojují
v řadách 1. čs. pěší divize ve Francii a po její porážce odcházejí do Anglie, kde se
Jan Šafář a František Šafář s bratry Urbáškovými stávají příslušníky čs. obrněné
brigády. Ondřej Šafář nastoupil k RAF, Alois Jarmara k 311. bombardovací peruti
a Karel Stryk k 313. stíhací peruti RAF.
ROK 1940
21. června spáchal na nádraží v Lukavici sebevraždu (skočil pod jedoucí vlak)
pan František Urbášek, nar. 1876, starosta obce Dubicko před Mnichovem, který
byl předvolán k výslechu gestapem a z obavy ukončil svůj život sám.
1. října převzal správcovství české i německé školy Hans Badal-Purkert ze
Slavoňova. Dosavadní český správce Alois Janíček se musel ze školy vystěhovat
a nebylo mu ani dovoleno odstěhovat se do svého domku v Zábřeze, kde jej Němci
jako Čecha nechtěli. Nezbylo mu tedy nic jiného než se nastěhovat do podnájmu
v usedlosti rolníka Klestila.
ROK 1941
Lidé v okupovaném území nesložili ruce do klína a řada z nich vstupuje do
odbojové organizace nazvané Národní sdružení čs. vlastenců, která má sídlo
v Zábřehu a v jejímž čele stojí Jaroslav Tůma a Karel Holouš. Organizace sdružuje
všechny vlastence bez rozdílu politického a náboženského přesvědčení.
V Rakousku zahynul vinou nedostatečné lékařské péče mladý, sedmnáctiletý Jiří Plhák, který zde vykonával těžké nucené práce při výstavbě zbrojařského
komplexu. Na nucené práce po skončení 8. třídy školní docházky musely nastoupit
i děti, které pak pracovaly u sedláků.
Lidé poslouchají zahraniční rozhlas, i když za jeho poslech hrozí vězení.
Z vysílání se dovídají, že u Tobruku bojuje čs. vojenská jednotka. Rozhlas se často

poslouchal v domě cestáře Hamaly.
ROK 1942 A 1943
Občané přispívají na sbírky organizované Národním sdružením čs. vlastenců,
které jsou zaměřené k podpoře rodin zatčených, naopak na sbírky organizované
německými úřady přispívají jen s nechutí a z donucení.
Z hlášení zahraničního rozhlasu se dovídají o prvních vítězstvích Rudé armády
a také o bojích naší zahraniční jednotky v SSSR.
ROK 1944
V lesích severozápadně od Zábřeha a také v sousední Hrabové vznikají partyzánské oddíly. Němci pod dojmem porážek na frontách zesilují persekuci místního
obyvatelstva a k jeho zastrašení využívají i hromadného zatýkání a veřejných
poprav vlastenců, jako tomu bylo v Jedlí, Cotkytli a na Lázku. Celkem Němci zatkli
přes 500 osob, které věznili v Opavě, Vratislavi a Drážďanech. V Dubicku k velkému
zatýkání došlo 14. června, kdy bylo zatčeno 5 osob.
V srpnu jsou učitelé zábřežska povoláni ke kopání zákopů v Horním Slezsku.
Osudnou se stala snaha několika mladých vlastenců ze zábřežska spojit se s jugoslávskými partyzány. Vinou nedokonale padělaných dokumentů byli německou
hlídkou ve vlaku zadrženi a Severin Vrtek z Dubicka se při zatýkání zastřelil.
Koncem roku byla škola zabrána pro německé školačky, utečence z Německého
Pravna ze Slovenska.
ROK 1945
Počáteční měsíce roku byly ve znamení pochodů smrti, kdy přes obec byly hnány
kolony ruských válečných zajatců, vyhladovělých nedostatečně obutých a oblečených. Byli hnáni 30 až 40 km denně bez jídla, tlučeni a pobízeni silnými holemi
doprovodu. Na noc byli nahnáni do stodol, kam jim lidé nosili uvařené brambory
a polévku ze společných kotlů. Jeden z těchto transportů vedl oddíl Hitlerovy
mládeže z Uničova. Tito mladí kluci tloukli zajatce bez smilování, a když nestačili
tempu pochodu, tak je stříleli.
Pochody smrti vystřídaly kolony německých utečenců z Horního Slezska od
Hlubčic a Ratiboře, které utíkaly na západ se vším skrovným majetkem před postupující Rudou armádou.
V polovině dubna před sedmdesáti lety roku 1945 tak bylo sovětskou armádou dosaženo moravsko-slovenských hranic, sovětští vojáci už stáli na severních hranicích
Československa, na Moravě se však Němci úporně bránili. O město Ostravu, ocelové
srdce republiky, byly sváděny těžké boje, protože armádní skupina „Střed“ maršála
Schörnera dostala od Hitlera jednoznačný rozkaz, který zněl: „Vydáte-li Ostravu,
vydáte Německo“.

Dne 30. dubna 1945 byla po těžkých bojích vojsky 4. ukrajinského frontu pod
velením armádního generála a pozdějšího maršála SSSR Jeremenka osvobozena
Ostrava. Osvobozování Ostravy se zúčastnila vojska 60. armády, 18. armády, 1.
gardové armády a 38. armády, jejíž součástí byla i 1. čs. tanková brigáda. Do bojů
o Ostravu zasáhli i českoslovenští letci.
Po nezbytném přeformování jednotek zaútočila vojska 60. armády směrem na
jihozápad do prostoru severní Moravy a Čech. Od Opavy postupoval 106. střelecký
sbor směrem na Horní Benešov, Bruntál, Rýmařov a Šumperk. 28. střelecký sbor za
podpory 31. tankového sboru pak postupoval na Vítkov, Moravský Beroun a Dlouhou Loučku. A konečně 15. střelecký sbor 60. armády zaútočil od Bílovce na město
Libavou a Šternberk, který byl obsazen již v odpoledních hodinách v sobotu
5. května.
V neděli 6. května vojenské útvary 15. střeleckého sboru postoupily zhruba na
čáru Žerotín, Uničov, Troubelice, Šumvald. Vojska 28. střeleckého sboru v tuto
dobu dosáhla pravděpodobně Oskavy.
V pondělí 7. května dále pokračuje osvobozování našeho okresu. 28. střelecký
sbor postupuje z prostoru Libiny do Rohle (asi v 9.00 hod.), v 15.00 hod. osvobozuje Janoslavice a za pomoci místních partyzánů přechází lesem do Hrabové asi
v 16.00 hod. a do Leštiny asi v 18.00 hod.
15. střelecký sbor postupuje od Uničova na Medlov a dále na Úsov, další jeho
jednotky postupují od Troubelic na Pískov (11.00 hod.), a na Lipinku a Veleboř. Klopina je osvobozena v odpoledních hodinách, stejně jako sousední Úsov.
Do Dubicka dorazily první jednotky v podvečer asi v 18.30 hod. od Police.
SITUACE V OBCI V PRŮBĚHU PONDĚLÍ 7. KVĚTNA
Přes Dubicko a Bohuslavice se valí mohutný proud ustupující německé armády. Od Klopiny a Úsova je slyšet silná dělostřelba. Jedná se o dělostřeleckou palbu
z bitvy o osadu a strategickou výšinu Holubici, na které si Němci zřídili silné dělostřelecké postavení, ze kterého odstřelují sovětské jednotky postupující od Medlova
na Úsov, z Pískova na Klopinu a z Klopiny na Úsov. Řada občanů tuto bitvu sledovala
z Polánky.
Je podminován most přes Moravu v Lukavici. Občané v Dubicku a Bohuslavicích
jsou německým vojskem vyzýváni k zabezpečení oken z důvodu plánovaného zničení
mostu. Most je střežen zvláštním komandem.
Okamžitě po příchodu 28. střeleckého sboru do Hrabové vojáci začali na přístupech do obce budovat protitankovou obranu. Odpoledne se přes Bohuslavice,
po silnici z Háje směrem na Hrabovou, přesouvá kolona německých obrněnců,
kde narazila na vybudovanou protitankovou obranu a v nastalé přestřelce je jeden
obrněnec zničen a tím je německý výpad odražen.

V Bohuslavicích obsazuje jednotka zbraní SS důležité body Na Hrázi, staví se
děla ke Kříži a k památníku padlých.
Večer kolem 18.30 hod. se v Dubicku ve směru od Police objevují první vojáci
15. střeleckého sboru. Proud vojenských vozidel a povozů sahá od sokolovny až po
školu. Ohromný jásot. Dubicko je svobodné. Lidé vyvěšují ukryté československé
vlajky. První dotazy sovětských vojáků zní: „Gdě Praga“. Když se dozví, že ještě 200
km daleko, zesmutní. Pije se všechno, co se pít dá a zatím ruští vojáci prohledávají
půdy a stodoly, zda se v nich neskrývají Němci, často k hrůze obyvatel i s hořící
svíčkou v ruce.
Před půlnocí němečtí vojáci z Bohuslavic ustupují do Lukavice. Po skončení přesunu zničí mosty přes Moravu a papírenský náhon. Zničeny jsou i mosty
u Mohelnice a Bludova. Most v Leštině zůstal neporušen. Němci také nestačili zničit
mosty mezi Sudkovem a Postřelmovem.
15. střelecký sbor Rudé armády tak dosáhl čáry Úsov – Leština, 28. střelecký
sbor dosáhl řeky Moravy od Leštiny po Sudkov.
SITUACE V OBCI V PRŮBĚHU ÚTERÝ 8. KVĚTNA
V noci ve 3.00 hod. dorazil do Bohuslavic průzkumný oddíl z Dubicka následovaný motostřeleckým oddílem. Celá cesta byla plná opuštěných povozů a automobilů, které zde Němci zanechali, aby včas překročili řeku před zničením mostů.
V ranních hodinách dne projíždí Mohelnicí od Litovle „rychlá skupina“
4. ukrajinského frontu složená ze zbylých tanků čs. tankové brigády a tanků 42. těžké
brigády, jejíž velitel plk. Gajev v boji u Litovle padl. Cílem je Praha. Hlavního města
tankisté dosáhli 9. května odpoledne.
Dubicko je od rána pod silnou dělostřeleckou palbou, která je vedena ustupujícími německými oddíly od Mírova, Maletína a Lukavice. Sovětští dělostřelci palbu
opětují. Občané z Dubicka hledají úkryty ve sklepech domů. Podrobný popis
událostí nám podává lístek z pamětí obchodníka Jana Hoška, který uvádí: „Německou
dělostřeleckou palbou byla úplně zdemolována střecha stodoly na č.p. 7 u Plháků.
Podobně byl zničen kus střechy na stodole u č.p. 11 u Neumanů. Střepiny granátů
poškodily zdivo na Katolickém domě, jakož i na č.p. 13. I na kostele je vidět zásah
střepiny. Oken je popraskaných velmi mnoho, zvláště pak na Katolickém domě a na
stavení doktora Kopa č.p. 24, ve kterém je umístěna ruská komandatura“.
Rudoarmejci v Bohuslavicích umísťují do palebných postavení děla v prostoru mlékárny a snaží se v silné palbě vybudovat lávku přes rozvodněnou Moravu.
Výsledkem jsou 2 padlí vojáci, kteří byli pohřbeni v poli u Bohuslavic.

Vojáci 15. střeleckého sboru z Úsova osvobodili Stavenici a Třeštinu. V dalším
postupu jim brání Morava a silná dělostřelba od Mírova, odkud Němci silnou palbou odstřelují ruské jednotky a spodní konec Třeštiny. V Třeštině vlivem této palby
zahynuli 3 místní dobrovolníci, kteří pomáhali sovětským dělostřelcům. Ve dvě hodiny odpoledne byl dělostřeleckou palbou zničen německý opěrný bod v lukavické
papírně. Dle vyprávění střílelo dělo z Křepelky.
V dopoledních hodinách je za součinnosti jednotek 15. a 28. střeleckého sboru
osvobozen Zábřeh. Do bojů o osvobození města se zapojili i partyzáni a v jejich
řadách uprchlí sovětští zajatci.
Odpoledne byl ve Vitošově zastřelen kapitán Rudé armády jedoucí na koni.
Údajně mělo jít o průzkumníka. Téhož odpoledne byla osvobozena Mohelnice
útokem pěchoty od Loštic a Libivé. V 16.00 hod. je osvobozen Šumperk. Kolem
23.00 hod. dochází k mohutné střelbě z děl a ručních zbraní. Takto reagují sovětští
vojáci na zprávy o kapitulaci německé armády.
V této době došlo v domě č.p. 77 pana Vladislava Stryka k strašné tragédii.
Neznámým pachatelem anebo pachateli v uniformách Rudé armády byla střelbou usmrcena manželka majitele Terezie Stryková (53 let) a její děti z prvního
manželství Jiří Kupka (22 let) a Marie (25 let). Pachatele se nepodařilo zjistit ani
po nástupu příslušníků sovětské jednotky dislokované v obci a tak případ dodnes
vyvolává řadu dohadů a otázek, na které však odpovědi nejsou.
Obětí střelby se stal také bednář Janíček, kterého sovětská patrola zastřelila
u domu č.p. 135, když po zaslechnutí střelby ve vesnici vyskočil oknem domu
s puškou v ruce.
SITUACE V OBCI VE STŘEDU 9. KVĚTNA
Na místním hřbitově jsou pochována těla šesti padlých příslušníků Rudé
armády, kteří předchozího dne v obci padli. Jsou to vojíni: Petr Ušakov, Gregorij
Zikov, Semjon Škabij, Pavel Kantimir, Aleksandr Dementěv a Pavlo Kantimir.
K těmto padlým uvádí Jan Hošek následující: „Jak dalece mi známo, leží na dubickém hřbitově ve společném hrobě šest Rusů, kteří padli v bitce o Dubicko. Vím, že
dva padli u děla v pozici na pozemku Jana Vysoudila (Michálka) č.p. 17, kde byla
také zřízena ošetřovna. V ní zemřel jeden voják a před vraty usedlosti byl nalezen
další. Jeden voják padl u Katolického domu. O šestém nevím.“
Těla pohřbených byla po několika letech exhumována a převezena do Olomouce
na společné pohřebiště vojáků Rudé armády.

DALŠÍ UDÁLOSTI KVĚTNA 1945
10. května je pohřben na místním hřbitově bednář Janíček.
11. května se konal na místním hřbitově pohřeb tří mrtvých z domu č.p. 77,
které pohřbíval stařičký českobratrský vikář Šedý z Hrabové. Pohřbu se zúčastnilo
mnoho smutečních hostů.
12. května při dětské hře u vyhozeného mostu do Lukavice došlo k výbuchu
nevybuchlé nálože a desetiletý Jan Pur z Bohuslavic byl tímto výbuchem roztrhán.
20. května se v obecní šatlavě oběsil obecní sluha František Žák, který byl vyšetřován pro svou činnost za okupace.
GENERÁL JEREMENKO A JEHO POBYT V OBCI
Na besedě s občany jsem byl upozorněn na to, že generál Jeremenko v naší obci
přenocoval anebo jen odpočíval u rodiny Vachlerovy na kraji vesnice. Podařilo se
mi zjistit, že skutečně velitel 4. ukrajinského frontu, generál Jeremenko, vyjel dne
7. května k Olomouci, kde vojska 38. armády osvobozovala Olomouc. Pravděpodobně na jeho rozkaz byla zřízena rychlá skupina, která se vydala na pomoc Praze
a v časných ranních hodinách dne 8. května projížděla Mohelnicí. Generál Jeremenko v odpoledních hodinách 8. května v Postřelmově přehlížel na křižovatce
k Chromči jednotlivé útvary 60. armády, které směřovaly dále do Čech. Pamětníci
líčí, že stál ve svém velitelském voze a byl oblečen do slavnostního bílého stejnokroje. K přehlídce vyhrávala kapela Rudé armády, k níž se později přidala
i kapela z Postřelmova. Tato fakta jednoznačně potvrzují informaci, že generál
Jeremenko naši vesnici navštívil.
MEMENTO
Druhá světová válka stála svět přes 60 milionů životů.
Československo během této války ztratilo 360.000 životů.
Největší ztráty utrpěl Sovětský svaz – asi 25 milionů životů.
Při osvobozování Československa padlo
144.000 vojáků Rudé armády
33.000 vojáků královské rumunské armády
3.500 vojáků čs. armádního sboru
200 vojáků USA
79 vojáků polské armády
Čest jejich památce…
kronikář obce
Josef Koruna

SDH DUBICKO
pořádá 7. ročník

MEMORIÁLU BŘETISLAVA SLÁDKA,
který se uskuteční 25. 7. 2015 ve 14 hodin na HOSENĚ.
PROGRAM:
Hasičská soutěž o putovní poháry:
muži, ženy, veteráni.
Po skončení závodů posezení při táboráku.
Tombola.
Vstupné dobrovolné.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

OZNÁMENÍ SPOLKŮM
Od letošního června je k dispozici zrekonstruovaná místnost s malou kuchyňkou v přízemí budovy OÚ (vchod z ulice Benedova). Tyto prostory je možno si
zapůjčit na různé akce spolků.
Více informací na OÚ.

POZVÁNKA
V současné době připravujeme VÝSTAVU HARMONIK A HISTORICKÝCH
KOL, která proběhne dne 13. 9. 2015, kdy budeme v naší obci slavit hody.
Rád bych Vás již nyní na tuto akci pozval.

Mgr. Václav Hampl,
starosta obce

PROVOZ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH

Z knihovny přeji všem čtenářům krásné prázdniny, slunnou dovolenou
a upozorňuji na náš provoz během letních prázdnin:

každý čtvrtek od 15°° do 18°°,
dle potřeby v jiné době jen po telefonické domluvě.
Jana Hartová

Kruh přátel hudby Dubicko Vás srdečně zve na

KONCERT
ŽESŤOVÉHO DECHOVÉHO KVINTETA
Neděle 20. září 2015 v 17,00 hod.
V kostele Povýšení svatého Kříže v Dubicku

Hrají:

Ondřej Moťka
Stanislav Bartošek
Jaroslav Hubek
Miroslav Tutko
Radim Černín

trubka
trubka
lesní roh
trombon
tuba

Program:
Na programu jsou skladby starých českých mistrů a světových klasiků.
Vstupné dobrovolné.

2015
Druhý ročník dubické dětské olympiády 30. května 2015 prověřil na tenisových
kurtech mrštnost, rychlost, přesnost a sílu šedesáti tří závodníků od dvou do
patnácti let. Děti závodily ve čtyřech disciplínách – skok do dálky z místa, hod na
cíl, běh přes překážky a slalomy (běh, slalom, florbal a slalom s míčkem na lžičce).
K tradičním disciplínám přibyla letos jedna nová – sprint ze schodů před deštěm. Tento přesun zvládli všichni závodníci v rekordním čase, a tak se pokračovalo
v závodech v sokolovně.
Závodníky k lepším výkonům povzbuzovali jejich trenéři – Lidka Linhartová,
Patrik Radvanovský, Jirka Sobotík, Tomáš Sojka, Hana Suchá, Jana Zajíčková
a Monika Zajíčková.
Na fair play při závodění dohlíželi spravedliví rozhodčí – Zuzana Braná, Karolína
Horáková, Martin Indra, Natálie Strnadová, Martina Unzeitigová, Lenka Urbášková,
Pavla Urbášková, Karolína Vepřková, Petra Vepřková a Nikola Zatloukalová.
Občerstvení pro všechny závodníky připravily Marie Braná, Radka Linhartová
a Michaela Salajková. O technické zázemí se starali Miroslav Kutal, Jiří Němec
a Petr Smetana.
Každý závodník byl za svůj výkon odměněn chutnou medailí ve tvaru symbolu
Dubicka z pekařské dílny Marie Brané a Moniky Dvořákové, diplomem a dárkem.
Program Dubiády obohatilo vystoupení dubických žen ve sletové sokolské skladbě
„Pro radost“. Ženy cvičily pod vedením sestry Olgy Kopové a sestry Vlasty
Maňúchové a svou skladbu předvedly o týden později na sletě Sokolské Brno.
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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Šárka Dvořáková
Dubicko, Na Tvrzi 340
Manželství uzavřeli tito občané naší obce:
Lukáš Dvořák a Kateřina Urbášková
Tomáš Pfof a Hana Wolfová
Petr Hlaváček a Pavla Vysoudilová
Zlatá svatba
V sobotu 27. června 2015 se uskutečnila zlatá svatba manželů Jany a Miroslava Lajdorfových. Své první ano si řekli přesně před padesáti lety a jedním dnem. Tuto skutečnost
potvrdili manželé Lajdorfovi svými podpisy do pamětní knihy obecního úřadu.
Z našich řad odešli:
Jitka Rotterová
Zdeněk Plhák
Věra Utěšená

Dubicko, Rybník 176
Dubicko, 7. května 199
Dubicko, Nová ulice 169

V měsíci duben – červen 2015 oslavili svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Horák Antonín
Dubicko 105
Kukulová Anna
Dubicko 238
Neoralová Radomila
Dubicko 107
Blahutová Květoslava Dubicko 123
Kotrlová Františka
Dubicko 236
Trendlová Anna
Dubicko 108
Lanková Marie
Dubicko 13
Hílková Pavla
Dubicko 234
Pulkrtová Růžena
Dubicko 121
Urbášková Zdenka
Dubicko 39
Kristen Josef
Dubicko 191
Vernerová Vlasta
Dubicko 195
Haberlandová Božena Dubicko 188
Sládková Libuše
Dubicko 113
Smutná Irena
Dubicko 103
Hamplová Zdenka
Dubicko 85
Hofrová
Oldřiška
Dubicko 293
Horáková Julie
Dubicko 105
Petrášová
Věra
Dubicko 157
Šafářová Marie
Dubicko 140
Plháková Eliška
Dubicko 237
Unzeitigová Libuše
Dubicko 210
Grau Jiří
Dubicko 217

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.
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