Dubický
zpravodaj
Čtvrtletník Obce Dubicko
ročník 2016/III 12. října 2016

Vážení spoluobčané,
počasí posledních dnů nám ukázalo, že léto nás již opustilo a musíme se připravit
na blížící se chladné období. Přeji Vám, abychom i tento čas prožili v radosti se
svými blízkými.

Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:
 Výzva statutárnímu zástupci AVZO TSČ ČR ZO Dubicko k doložení kolaudačního rozhodnutí (povolení) střelnice Dubicko.
 Výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci akce „Výměna oken v objektu Obecní úřad Dubicko“, kdy tato akce byla přidělena zhotoviteli AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o., se sídlem
Blatenská 2183/19, Praha 4, 148 00 v ceně 295.367 Kč.
 Na základě doporučení hodnotící komise Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Zateplení budovy Družstevní 159, Dubicko“, kterou je nabídka uchazeče BR stavby s.r.o., IČ 02517418, se sídlem Určice 402, 798 04 Určice, ve výši
474.092 Kč.
 Přijetí dotace od poskytovatele Olomouckého kraje ve výši 37.000 Kč za účelem zajištění
akceschopnosti JSDH Dubicko na částečnou úhradu pořízení věcného vybavení jednotky.
 Přijetí dotace od poskytovatele Olomouckého kraje ve výši 50.000 Kč z dotačního titulu
Obnova kulturních památek na částečnou úhradu nákladů spojených s financování obnovy
kulturní památky Pomník padlých za I. světové války.
 Projekt „Patrioti – radost z pohybu“ - vyhodnocení této soutěže proběhne při rozsvícení
vánočního stromu.
 Záměr obce na odkup nemovité věci pozemku par. č. st. 133 o výměře 574 m2 se stavbou
rodinný dům Dubicko č.p. 96 a pozemku par. č. 94/4 ostatní plocha o výměře 12 m2 zapsaných na LV 175 pro k.ú. Dubicko, obec Dubicko, za účelem vytvoření parkovacích míst
a klidové zóny.
 Protokol o kontrole České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Olomouc,
ve věci nakládání s odpadními vodami v obci Dubicko.

 Přijetí dotace od poskytovatele Olomouckého kraje ve výši 25.000 Kč v rámci Programu
podpory kultury Olomouckého kraje na podporu kulturních aktivit – vydání vázané publikace autora Josefa Koruny s názvem „Pověsti a zajímavosti z Dubicka a okolí“, a znění
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
 Navržený postup řešení ukládání odpadů z místního hřbitova formou umístění velkokapacitních kontejnerů 1.100 l v nájmu od EKO servis Zábřeh.
 Jednání se starostou města Zábřeh o možnosti provozování připravovaného kamerového
systému v obci Dubicko prostřednictvím Městské policie Zábřeh.
 Příprava společného stolního kalendáře obcí Dubicko, Hrabová a Bohuslavice na rok 2017.
Do každého č.p. bude jeden výtisk věnován bezplatně, další bude možno zakoupit na OÚ
Dubicko.
 Rozšíření stavebního obvodu Na Tvrzi II.
 Smlouva o dílo mezi Obcí Dubicko a společností M-SILNICE a.s., IČ: 42196868, se sídlem:
Husova 1697, 530 03 Pardubice, jejímž předmětem je realizace akce „Oprava místních komunikací ulice Benedova a U Lipky - Dubicko“ za cenu 497 728 Kč bez DPH.
 Přijetí nového pracovníka obce do trvalého pracovního poměru na pozici – traktorista,
údržbář, dělník údržby obce.
 Návrh na poskytnutí půjčky Základní škole a mateřské škole Dubicko, příspěvkové organizaci, ve výši 150.000 Kč na předfinancování projektu MŠMT Podpora škol formou projektů
zjednodušovaného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
 Výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci akce „Výměna části veřejného osvětlení a místního rozhlasu - Dubicko“, kdy tato akce byla přidělena zhotoviteli EMONTAS, s.r.o.,
IČ 25883551, Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc za cenu 210.528 Kč bez DPH.
 Zpracování studie na využití kostela církve československé husitské jako smuteční obřadní
síň včetně opravy stropu.
 Výsledek výběrového řízení na dodání plynové smažící pánve s automatickým vyklápěním do školní jídelny Základní školy a mateřské školy Dubicko, příspěvkové organizace,
a zakoupení tohoto zařízení od dodavatele POTRAVINOMONT s.r.o., Sušilova 1264/45,
Přerov za cenu 175.680 Kč vč. DPH.
 Cenová nabídka společnosti FORTEX AGS a.s. Šumperk na dodávku a montáž jednobublinového aeračního systému do aktivační nádrže ČOV Dubicko v ceně 169.300 Kč bez DPH.
 Olomoucký kraj poskytl v souvislosti s obnovou kulturní památky v roce 2016 Římskokatolické farnosti Dubicko dotaci ve výši 200.000 Kč na opravu a statické zajištění hřbitovní
zdi a vstupních branek. Na tuto opravu poskytlo finanční příspěvek ve výši 100.000 Kč také
Ministerstvo kultury ČR.
 Do konce měsíce září byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj na přestavbu Katolického domu „B.j. 12 PB – KODUS – Dubicko“ částka 2.607.405 Kč.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Vážení spoluobčané,
děkuji všem, kteří se zúčastnili voleb, kdy v naší obci volilo 354 občanů z celkového počtu
842 voličů zapsaných v seznamu, což je 42,04 %. To nás řadí mezi obce s nadprůměrnou
volební účastí. Zároveň chci také poděkovat za projevenou podporu, kterou jste mi v těchto
volbách vyjádřili. Velice si toho vážím. 		
Mgr. Václav Hampl
			
starosta obce

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 90 televizí, 33 monitorů a 995 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 90 televizí, 33 monitorů a 995 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 42,74 MWh elektřiny, 2 071,81 litrů ropy, 187,82 m3 vody a 1,66 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 9,43 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 37,13 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 spotřeba energie, surovin,
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva – povinnost vyplývající ze
zákona o ochraně ovzduší
Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího
kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen nechat provést kontrolu technického stavu a provozu zdroje jedenkrát za dva roky. Kontrolu kotle je oprávněna
provést jen osoba, která je proškolena výrobcem kotle a je držitelem oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Provozovatel je povinen předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly. První kontrola technického stavu
a provozu kotle musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

oloMoucKÝ KraJ naŠÍ obci v roce 2016
posKytl nÁsleDuJÍcÍ Dotace:
- ve výši 50.000 Kč z Programu památkové péče v Olomouckém kraji, dotačního titulu č. 1
Obnova kulturních památek, na realizaci akce restaurování „Pomník padlých I. světové
války“,
- ve výši 25.000 Kč z Programu podpora kultury Olomouckého kraje – Podpora kulturních
aktivit, na vázanou publikaci autora Josefa Koruny
„Pověsti a zajímavosti z Dubicka a okolí“,
- ve výši 37.000 Kč z Programu na podporu JSDH 2016
na částečnou úhradu nákladů na vybavení Jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Dubicko.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR naší obci v roce 2016 poskytlo dotaci z Podprogramu
podpory obnovy a rozvoje venkova 2016 na projekt
Restaurování „Sloupu P. Marie“ (Mariánský sloup) ve
výši 66.828 Kč.

HoDovÁ vÝstava
Dne 18. 9. 2016 proběhla Hodová výstava v sokolovně Dubicko. Organizací
této výstavy se chopili členové SDH Dubicko, kterým chci ještě jednou
touto cestou poděkovat. Byl jsem mile překvapený rozsahem i množstvím
vystavovaných exponátů.
Rád bych také poděkoval Vám všem, kteří jste poskytli dobové fotografie a také se nechali
nově vyfotit před svým domem a tím jste rozšířili naši sbírku „Dubicko v proměnách času“, ve
které bychom rádi dále pokračovali. Pokud máte zájem se také zapojit, přijďte se domluvit na
OÚ.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Den otevŘenÝcH DveŘÍ
Vážení spoluobčané,
jsem velice rád, že jsme mohli společně prožít podvečer v neděli 25. 9. 2016 při Dnu
otevřených dveří v připravovaném Domě pro seniory. Smyslem tohoto setkání bylo
představit žadatelům o byt jednotlivé prostory v domě a tím jim usnadnit rozhodování při
výběru bytu a také představit rozestavěný objekt Vám všem. Byl jsem velice rád, že jsme se
sešli v tak hojném počtu.
Pokud ještě někdo z Vás má zájem o byt v tomto zařízení, je potřeba, abyste co nejdříve
podali přihlášku na podatelně OÚ Dubicko. Byty zatím nejsou obsazeny! V nejbližší době
si pozveme všechny žadatele a budeme je podrobně informovat o podmínkách užívání bytu
i celého objektu, také je seznámíme se zněním nájemní smlouvy včetně výše nájemného za
jednotlivé byty.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Kruh přátel hudby Dubicko Vás srdečně zve na

KONCERT

STUDENTŮ A PROFESORŮ
KONZERVATOŘE P. J. VEJVANOVSKÉHO
v úterý 25. 10. 2016 v 18 hodin
v sále Mateřské školy v Dubicku
Vstupné dobrovolné

Obec Dubicko ve spolupráci s okolními obcemi pořádá

Sousedské posezení
při Zábřežské cimbálové muzice
v neděli 13. 11. 2016 ve 14.30 hod.
ve velkém sále sokolovny Dubicko
Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.

ZŠ a MŠ Dubicko, PRADUB z.s. a Obec Dubicko
Vás srdečně zvou na

ROZSVĚCOVÁNÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
v neděli 27. listopadu 2016 v 17 hodin
v Dubicku u školy
V programu vystoupí pěvecký sbor Dubínek
a proběhne losování v rámci projektu
„PATRIOTI radost z pohybu“
Připraveny budou teplé nápoje
a možnost zakoupení drobného občerstvení

Malý vánoční jarmark:
produkty Levandulového statku Bezděkov;
ruční výrobky…

Tělocvičná jednota SOKOL DUBICKO
Krajské sokolské závody v atletice – soutěž sokolských žup
Olomouckého kraje
Na atletickém stadionu Lokomotivy Olomouc se uskutečnila
24. 9. 2016 soutěž mezi sokolskými župami v atletickém čtyřboji.
Z Dubicka jela početná výprava a svými výkony, umístěním a získanými body výrazně pomohla Sokolské župě Severomoravské ke
2. místu v kraji.
Nejúspěšnějšími reprezentanty naší jednoty byli: Eliška Salajková, která se umístila mezi žákyněmi na 2. místě v kraji. Dále bodovali do 6. místa – Monika Dvořáková na 3. místě mezi ženami, Jiří
Žák a Jaroslav Dvořák na 5. a 6. místě mezi muži. Lucie Kutalová
na 6. místě mezi mladšími žákyněmi.
Příslibem do budoucna byly výkony a umístění všech dalších,
kteří za Sokol Dubicko závodili: Martin Kutal, Miroslav Kutal, Michal Skála, Monika Kopová, Eliška Linhartová, Linda Zvejšková,
Eva Kutalová, Barbora Horáková, Kateřina Linhartová, Barbora
Prucková, Sabina Grygarová, Eliška Marková.
Jiří Sobotík
vedoucí výpravy

společensKÁ KroniKa
Do naší obce jsme přivítali tyto občánky:
Adriana Bartošová
Adam Potěšil

Dubicko, Družstevní 13
Dubicko, Na Výsluní 254

Manželství uzavřeli tito občané naší obce:
Jaromír Březina a Alena Adamová
Miroslav Brokeš a Veronika Panáková
Martin Kristen a Táňa Tavalyová

Z našich řad odešli:
Ing. Gabriela Weinlichová

Dubicko, 7. května 203

JUBILANTI

v měsíci červenci - září 2016
oslavili svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Blahut Arnold
Lajdorf Miroslav
Urbášek Jaroslav
Zbíralová Irena
Vepřková Jarmila
Voráč Petr
Plhák Antonín
Diviš Josef
Kukula Walther
Křížek Josef
Urbášková Anna

Dubicko 123
Dubicko 172
Dubicko 39
Dubicko 184
Dubicko 131
Dubicko 227
Dubicko 237
Dubicko 168
Dubicko 238
Dubicko 204
Dubicko 45

Kristenová Miroslava
Vašíčková Marie
Gregora Jiří
Sládková Anna
Špačková Věra
Hufová Emilie
Šafář Miroslav
Šlampa Milan
Mlýnková Věra

Dubicko 109
Dubicko 225
Dubicko 226
Dubicko 200
Dubicko 149
Dubicko 214
Dubicko 140
Dubicko 205
Dubicko 22

Do dalších let přejeme všem jubilantům
hodně zdraví a osobní spokojenosti
Vzhledem ke změně zákona o evidenci obyvatel již OÚ nedostává informace o uzavřených manželstvích 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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