Dubický
zpravodaj
Čtvrtletník Obce Dubicko
ročník 2015/I 25. března 2015

Radostné a sluncem prozářené
velikonoční svátky přeje
Václav Hampl
starosta obce

Z činnoSTi raDY a ZaSTUpiTelSTVa oBCe:
▶ Podání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém
kraji“ v roce 2015 na opravu památky „Mariánský sloup na pozemku p.č. 1608/2
v k.ú. Dubicko“ v celkové hodnotě 88.209,- Kč.
▶ Příprava nového územního plánu obce.
▶ Oznámení Vlastivědného muzea v Šumperku o ukončení terénní části záchranného archeologického výzkumu na stavbě „Dubicko, stavební obvod Na Tvrzi II“
na pozemku p.č. 364/3.
▶ Zajištění reklamací bytů na č.p. 159 u dodavatele stavby „Dům služeb, malometrážní byty Dubicko“ fy LAJDORF s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha – Michle, 140 00,
z důvodu nadměrné vlhkosti bytů, pravděpodobně způsobené netěsností potrubí odpadních vod.
▶ Oznámení ředitelky Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace, o pořízení kamer ke vstupu do budovy ZŠ Dubicko.
▶ Informace ZŠ a MŠ Dubicko, příspěvková organizace, o zápisu dětí do 1. třídy –
celkem 20 dětí.

▶ Návrh řešení projektu Cyklostezka z obce Bohuslavice do obce Dubicko v souladu se závěry se zapracováním do nového územního plánu.
▶ Zápis o otevírání pokladniček „Tříkrálové sbírky 2015“ ze dne 13. 1. 2015 s výnosem za obec Dubicko ve výši 29.776,- Kč.
▶ Program oslav 70. výročí od konce 2. světové války, které se v obci Dubicko uskuteční dne 10. 5. 2015.
▶ Inventarizace majetku obce.
▶ Příprava výběrového řízení na akci „Inženýrské sítě k novým stavebním parcelám v obci Dubicko“ v lokalitě Na Tvrzi II.
▶ Smlouva o dílo se zhotovitelem Ing. Dobroslavem Janko, Albrechtická 16, Krnov,
na dodání projektové dokumentace na realizaci stavby „Dům pro seniory Dubicko“ v celkové ceně vč. DPH ve výši 362.794,- Kč.
▶ Svoz biologického odpadu.
▶ Oprava prostoru bývalé kotelny v budově obecního úřadu.
▶ Stavební obvod Na Tvrzi II – v současné době jsou dvě volná stavební místa.
▶ Poskytnutí účelové dotace Tělocvičné jednotě Sokol Dubicko ve výši 200.000,Kč na spolufinancování projektu „Zateplení budovy sokolovny Dubicko“.
▶ Rozpočet obce Dubicko na rok 2015 ve finančním objemu: příjmy ve výši
18.985.941,10 Kč, výdaje ve výši 25.856.941,10 Kč a financování ve výši (+)
6.871.000,- Kč, které se skládá z přebytku hospodaření obce za minulý rok.
▶ Dodatek smlouvy o provozování kanalizační sítě a čistírny odpadních vod číslo
06/2015 uzavřený s provozovatelem N-systémy s.r.o. Dubicko.
▶ Směrnice č. 02/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Dubicko
subjektům, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání.
▶ Partnerská smlouva o partnerství v Místní akční skupině Horní Pomoraví.
▶ Zachování výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši
300,- Kč za osobu i pro rok 2015 v souladu s Obecně závaznou vyhláškou
č. 02/2012.
▶ Obsazení místa správce hřbitova od března 2015 – novým správcem je pan Kamil
Kondler.
V současné době se setkáváme se snahou firem majících sídlo v Čechách o koupi pozemků v katastru obce Dubicko k zemědělským účelům. Rád bych Vás touto
cestou požádal, kdo z Vás zvažuje prodej pozemků, aby tyto pozemky raději prodal
místním společnostem, podnikatelům, kteří historicky dlouhou dobu hospodaří
na našich pozemcích a dávají práci našim lidem.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

ˇ
KOMINICKÉ SLUZBY

Ve dnech 16.–17. dubna 2015 (čtvrtek a pátek) bude v obci kominík p. Roman
Nevrlý provádět čištění komínů a revize. Zájemci o tyto služby se mohou zapisovat do seznamu na OÚ Dubicko, a to do 13. dubna 2015. E-mailové a telefonické
žádosti nejsou přijímány.

čistička odpadních vod, čoV-Dubicko
Upozorňujeme, že v poslední době dochází ke zvýšené nekázni obyvatel při vypouštění splaškových vod velkým množstvím pevných odpadů v kanalizaci, čímž
dochází k jejímu zanášení a následnému poškozování strojního zařízení ČOV.
Jedná se zejména o produkty na bázi látkových ubrousků, obvazových materiálů
(krytí používaných k ošetření otevřených zánětů).

Dále se často do kanalizace vyhazují dámské vložky a tampony, úklidové hadry,
tyčinky na čištění uší a plastové držáky z WC čističů a vůní.
Z důvodu prevence upozorňujeme občany, že provozovatel bude na jednotlivých kanalizačních šachtách provádět cílenou kontrolu pro zjištění původce těchto
znečištění.
Ing. Radomír Pech
provozovatel vodovodu a kanalizace
N-systémy s.r.o., Benedova 18, 789 72 Dubicko

Blíží se doba venkovních prací před domy a na zahrádkách. V rámci pracovního vytížení se tyto práce často provádí
i o nedělích. Chtěl bych Vás všechny touto cestou požádat,
abychom všechny práce, při kterých vzniká nadměrný hluk
(sekání trávy, řezání dřeva, atd.), nasměrovali na ostatní dny
a ne na neděli. Dopřejme svým sousedům klidný odpočinek
alespoň v neděli.
Děkuji za pochopení
starosta

naši „psí miláčci“
Ve všech částech obce se během celého roku v hojné míře objevují
poklady po psích mazlíčcích. Žádáme občany, aby po svých psích miláčcích
exkrementy vždy uklidili a udržovali tak pořádek v naší obci.

obec Dubicko Vás zve na přednášku
Živočichové a magnetické pole Země,
od výzkumu šestého smyslu živočichů
až po zisk Ig Nobelovy ceny
Kdy:
Kde:
Přednášející:

v sobotu 28. 3. 2015
v 18:00 hod
v klubovně sokolovny v Dubicku
Ing. Vlastimil Hart Ph.D.

Magnetorecepcí živočichů, tedy vnímáním magnetického pole Země, se zabývá
mnoho vědců po celém světě a každý nový objev bývá dobře sledován médii, vědeckou komunitou, ale i zvídavými lidmi, kteří se zajímají o přírodu a nové poznání.
Poslední výzkum o vnímavosti psů vzbudil enormně velkou pozornost a autoři za
tento výzkum byli odměněni Ig Nobelovou cenou, která se každoročně předává na
Harvardově univerzitě v USA. Toto vysoce uznávané ocenění se předává za výzkumy, které přilákaly zájem veřejnosti, mají velký vědecký potenciál a zvyšují zájem
o vědu. O zážitcích z předávacího ceremoniálu, o výzkumu a o zjištěných výsledcích bude vyprávět vedoucí výzkumného týmu Ing. Vlastimil Hart Ph.D., občan
obce Dubicko a vedoucí Katedry myslivosti a lesnické zoologie na Fakultě lesnické
a dřevařské ČZU v Praze.

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Dubicko Vás srdečně zve na STAVĚNÍ MÁJE, které
se uskuteční v pátek 1. 5. 2015 ve 13:00 hodin u Zahrádkářského domu. Připraveny
budou hry pro děti a bohaté občerstvení.
Také bychom Vás rádi pozvali na KÁCENÍ MÁJE, které se
uskuteční 5. 6. 2015 v 16:00 hodin u Zahrádkářského domu.
Připraveno bude bohaté občerstvení, dražba májky a táborák.
Srdečně zvou a moc se na Vás těší pořadatelé.

Dubická Včela v Šumperském muzeu – Holarova galerie
Dubická včela o.s. – včelařské muzeum se účastní částí svých sbírek výstavy
nazvané „O včelách a lidech“, která se koná od 29. 1. 2015 v prostorách Vlastivědného muzea v Šumperku. Výstava potrvá do 26. 4. 2015.
Za Dubickou včelu o.s. předseda F. Vlček

placená inzerce

ID: N65446

Prodej, Dům RD řadový, 122m2, Dubicko

Nabízíme k prodeji rodinný dům v řadové zástavbě v obci Dubicko, ul. Na Tvrzi.
Jedná se o prodej projektu domů ve výstavbě, která již započala. Rodinný dům
je patrový a skládá se ze dvou nadzemních podlaží – 1. NP (předsíň, WC, chodba,
schodiště, obývací pokoj, kuchyně s jídelnou), 2. NP (chodba, pokoj 1, pokoj 2,
pokoj 3, koupelna, komora). Přístup do domu je i ze zahrady, která k domu náleží.
Celková plocha pozemku je od 226 do 366 m2. V současné době se již dokončuje
hrubá stavba celého komplexu. Předpokládaný termín dokončení výstavby je
plánován na 09/2015. V případě Vašeho zájmu o konkrétní dům se práce přesunují přednostně k dokončení tohoto domu. Výhodou koupě v průběhu projektu je hlavně možnost přizpůsobit požadavky na některé dokončovací prvky
ze strany kupujícího, jako např. koupelna, podlahové krytiny, kuchyně. Vzhledem k atraktivní, strategické lokalitě a velmi příznivé pořizovací ceně domu
koupi doporučujeme. S výhledem na rozvoj celého regionu se jedná zajisté také
o zajímavou investici. Zajišťujeme výhodné financování domu vlastním partnerem v různých variantách, které Vám připraví náš úvěrový specialista „na míru“.
Informujte se dále na níže uvedeném kontaktu:

Alexandr jaroslav dubec
vlastním jménem A. J. Krejčí, dubický rodák, spisovatel a publicista
A. J. Dubec byl rodákem naší obce. Narodil se 22. února 1863 jako poslední
(čtrnácté) dítě v chudé rodině chalupníka (domkáře) Františka a jeho ženy Beaty
Krejčích ve stavení č. p. 14, které označujeme jako Štípkovo anebo Šimkovo. I přes
svou chudobu a nouzi dopřáli rodiče nadanému chlapci vzdělání, a tak v letech
1874 započal svá středoškolská studia na prestižním Slovanském gymnáziu v Olomouci.
Zde v pokrokovém, vlasteneckém prostředí započal i svou literární dráhu. Ve
škole započal vycházet v letech 1880 rukopisný studentský časopis Háj, ve kterém
mladý student zveřejnil některé své literární črty a třístrofovou báseň ovlivněnou
lidovou písní, která začínala těmito slovy:
Nad tím vaším okénečkem
javor větve sklání
a vám velmi do světničky
šedé stíny shání.
Své příspěvky uvedl Dubec pod pseudonymem Oldřich Černohorský, který si
zvolil pravděpodobně z obdivu nad osvobozeneckým bojem obyvatel Černé Hory
proti Turkům. Pseudonym jeho i dalších spolužáků byl nutný, protože vydávání
školních časopisů, byť jen rukopisných, bylo v zkostnatělém Rakousku zakázáno.
Po maturitě roku 1882 vstoupil Dubec na olomouckou Bohosloveckou fakultu.
Během studia teologie nijak neskrýval své vlastenecké názory, což jej vedlo ke
konfliktům s představenými a posléze k tomu, že těsně před vysvěcením na kněze, ze semináře vystoupil. Cílem se mu stala Karlova univerzita v Praze, kde chtěl
studovat práva anebo filosofii. Existenčně se však velmi těžce protloukal pomocí
kondicí a příspěvků do různých časopisů a tak není divu, že onemocněl nemocí
chudých – tuberkulózou, která měla velmi rychlý průběh. Na podzim roku 1887
se léčil z této nemoci v pražské nemocnici a nakonec odešel domů na Moravu,
ke svému staršímu bratru Josefovi, učiteli v Lukavici, kde také, jak praví zápis
z knihy zemřelých římsko katolické farnosti Zvole, dne 8. ledna 1888 zemřel kandidát (student) filologie A. J. Krejčí, Lukavice čp. 27, jehož tělo bylo na základě souhlasu c. k. okresního hejtmanství v Zábřehu převezeno dne 10. ledna do Dubicka
a 11. ledna 1888 na místním hřbitově pohřbeno. Na jeho náhrobku u kostela je
uvedeno, že byl vlasteneckým knězem. Tím však pouze chtěl být.
A. J. Dubec byl nepochybně nadaný literát. Již od svých studentských let psal
a publikoval drobné prozaické črty a obrázky z vesnického života v řadě moravských časopisů jako byl olomoucký Pozor a Našinec, brněnský Obzor aj. Nejdříve
psal pod vzpomínaným pseudonymem Černohorský, později na památku svého
rodiště podepisoval svá díla jako Dubec, jménem, kterým je znám svým čtenářům
a literárním historikům a kritikům.
Dubcovou první knižní prózou jsou Přátelé světla, povídka, která byla napsána
v r. 1884 v době autorova kněžského studia. Jedná se o běžné, nenáročné lidové

čtení, jaké tehdy rozšiřovala pražská Cyrilometodějská knihtiskárna, v jejichž Zábavách večerních povídka vyšla.
O rok později vychází jeho historický román Ze zlatých dob Moravy, ve kterém
zpodobňuje éru Velké Moravy, vystupují zde věrozvěstové Konstantin a Metoděj
a knížata Rastislav a Svatopluk. Dějovou osu románu tvoří boje Moravanů s Němci
a sváry mezi pohany a křesťany západního a byzantského ritu. Dodnes musíme obdivovat, že kniha, která má 315 stran, vyšla rok po vydání první knihy v autorových
22 letech. Kniha se dočkala i po autorově smrti 2. vydání v r. 1902 nakladatelstvím
M. Melichárka na Velehradě.
V r. 1886 vychází ještě sbírka povídek Pod tichými krovy, ve které se Dubec
tematicky vrací na moravský venkov a k jeho sociálním problémům. Dubec s hlubokou znalostí venkova zde konfrontuje morální profil podruhů, čeledínů a vesnické chudiny s vlastnostmi lidí, jejichž vědomí pokřivil majetek a sociální předsudky.
Literární historik Hýsek v r. 1911 ve své knize Literární Morava hodnotí dílo
zemřelého spisovatele velmi přísně. O to příznivěji je líčen v akademickém Lexikonu české literatury vydaném v r. 1985. Je samozřejmé, že mladý autor byl při
psaní vesnických povídek ovlivněn Vítězslavem Hálkem a při psaní historického
románu pracemi katolického kněze Václava Beneše Třebízského, s kterým měl společnou i svou nemoc a předčasné úmrtí.

Dubicko č. p. 14, rodný dům A. J. Dubce

Lukavice č. p. 27, kde J. A. Dubec zemřel

Je jen škoda, že jsme si před dvěma lety při oslavách 760. výročí od první písemné zmínky o obci nepřipomenuli i 150. výročí narození a 125. výročí smrti našeho
rodáka a člověka, který se celý svůj krátký život cítil dubickým občanem.
Kronikář obce Josef Koruna
Vážení spoluobčané,
v měsíci květnu si připomeneme 70. výročí osvobození naší obce od německé
okupace. Škoda, že nejsou známy fotografie Rudé armády z příchodu do obce
7. května 1945. V případě, že tyto fotografie máte ve svých osobních archivech,
dejte vědět na Obecní úřad.
Děkuji předem,
Josef Koruna, kronikář obce

SpolečenSká kronika
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Dominik Krňávek
Dubicko, U Hájovny 231
Michal Ptáček
Dubicko, Rybník 136
Richard Šamalík
Dubicko, Na Výsluní 233
Helena Sojáková
Dubicko, Nová ulice 141
Riccardo Napolitano
Dubicko, Nová ulice 145
Z našich řad odešli:
Jakub Fréhar
Naděžda Plháková
Jiřina Kristenová

Dubicko, U Lesa 246
Dubicko, Malá Strana 97
Dubicko, Zábřežská 89

V měsíci leden–březen 2015 oslavili
svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Koruna Josef
Vinklerová Marie
Dubicko 33
Linhart Ladislav
Marková Jaruška
Dubicko 127
Utěšený Josef
Kupková Anna
Dubicko 92
Zajíčková Jarmila
Suchá Julie
Dubicko 177
Urbášková Jena
Neoral Josef
Dubicko 107
Balcárková Vlasta
Vychodilová Aloisie
Dubicko 62
Kupka Miroslav
Trendlová Zdeňka
Dubicko 100
Unzeitig Eduard
Pulkertová Libuše
Dubicko 165
Haberland František
Müller Vratislav
Dubicko 146
Bartošíková Jarmila
Smékalová Marie
Dubicko 208
Rotterová Jitka
Hofr Jiří
Dubicko 293
Zbíral Lubomír
Plhák Zdeněk
Dubicko 199
Šulová Věra
Šafářová Jaroslava
Dubicko 198
Hamplová Emilie
Žerníčková Alenka
Dubicko 44

Dubicko 160
Dubicko 125
Dubicko 169
Dubicko 153
Dubicko 138
Dubicko 224
Dubicko 155
Dubicko 210
Dubicko 188
Dubicko 193
Dubicko 176
Dubicko 184
Dubicko 104
Dubicko 126

Do dalších let přejeme všem jubilantům
hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Omlouváme se za špatně uvedené informace ve zpravodaji č. 2014/IV.
Jubilanti uvedení v pravidelné rubrice slavili svá výročí v měsících říjen-prosinec 2014.
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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