Vážení spoluobčané, drazí přátelé,
zdravím Vás v těchto májových dnech,
kdy naše zahrady jsou krásně rozkvetlé a slibují
pěknou úrodu. Chci Vás v krátkosti informovat o
investičních akcích, které se připravují.
V těchto dnech byla předána žádost o vydání stavebního povolení na dostavbu chodníku
Tučapy – Dub. Po nabytí právní moci proběhne
výběrové řízení a poté zahájena stavba. Bohužel
na tuto akci se nepodařilo získat dotaci, protože
nebyla vypsána žádná výzva, která by to umožnila.
Dotace nám byla přiznána na zřízení parčíku v části obce Bolelouc na tzv. svážném území. Řeší se zde mlatové chodníčky s možností
posezení a výsadba zeleně dle schváleného plánu.
I v rámci přeshraniční spolupráce je možné čerpat finance z oblasti podpory 3.2. -podpora
společenských, kulturních a volnočasových aktivit. Na základě prosby a po konzultaci s vedením
Gminy Leśnica se připojujeme a žádáme cca o 3
miliony korun na zhodnocení stávajícího a vybudování nového zařízení na výletišti u splavu
včetně lávky přes Mlýnský náhon.
Rozpočty na opravu komunikací a chodníků v částí obce Hranešov a Sokol se pohybují
okolo 4 miliónů korun. Firmy, které se zabývají
zpracováním žádostí o dotace, doporučují počkat
na možnost vypsání výzvy.

V součinnosti se zpracováním územního
plánu je prováděn výhledový plán oprav a zástavby v rámci programu obnovy venkova
s šestiletým výhledem. V případě zájmu je možné kdykoliv nahlédnout do dokumentace a získat
bližší informace na úřadu městyse.
Považuji za nutné informovat naší veřejnost, že bylo vyhlášeno konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele naší základní školy. Obdržel jsem sdělení paní Mgr. Miluše Šiškové, že
dne 31. 7. 2013 ukončuje pracovní poměr ředitelky školy v Dubě nad Moravou.
Vážená paní ředitelko, přijměte touto
cestou moje veliké poděkování a věřím, že i
mnoha dalších občanů, za mnoholetou, obětavou
práci pedagoga a ředitele naší školy. Děkuji, že
předáváte stmelený a fungující sbor pedagogů a
všech pracovníků. Děkuji, že předáváte opravené
a udržované budovy. Přeji Vám, ať si dlouhá léta
užíváte zaslouženého odpočinku v kruhu svých
drahých, zvláště mnoho radosti z vnoučat. Věřím, že pokud budete požádána svým nástupcem,
neodmítnete předat své bohaté zkušenosti. Ještě
jednou vyslovuji upřímné poděkování.
Drazí přátelé,
vzhledem k blížícím se prázdninovým a
dovolenkovým dnům, přeji nám všem, ať jsou
prožité v krásném, laskavém a pokojném duchu.

V dokonalé úctě

Vítězslav Křesina, starosta.

Maškarní disko ples 2013

Stavění májky v Bezejmenné ulici

Stará Voda 2013

Koncert Jaroslava Svěceného

Společenská kronika
za období od 01.02.2013 - do 30.04.2013
Do svazku městyse Dub nad Moravou byli zapsáni:
Ţádníková Ema

Bolelouc

Přejeme hodně zdraví, mnoho radosti a štěstí při výchově nejmladšího potomka.
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se doţili významného ţivotního jubilea a oslaví 80 a více roků.
80 let - Bartošková Jarmila
81 let - Majer Antonín
- Matoušek Ladislav

Bolelouc
Dub n/M.
Bolelouc

- Čecháková Jaroslava
82 let - Pelánová Marie
- Vystrčilová Marie
- Hradil Antonín

Dub n/M.
Dub n/M.
Dub n/M.
Dub n/M.

83 let - Škovranová Marie
- Kutáčková Květoslava

Tučapy
Dub n/M.

84 let - Bejdák Karel
Bolelouc
- Bučková Marta
Bolelouc
- Petřicová Drahomíra
Dub n/M.
Přejeme hodně zdraví do dalších let.

- Hradilová Zdeňka
86 let - Nucová Marie
- Bolová Zoita
- Urbanová Jarmila
87 let - Frycová Naděţda
- Zatloukalová Anna
88 let - Pospíšil Milan
- Kubalová Ludmila
- Bartošková Jiřina
90 let - Obzinová Marie
- Petřík František
91 let - Prečanová Emílie
94 let - Procházková Ludmila

Bolelouc
Tučapy
Dub n/M.
Bolelouc
Tučapy
Dub n/M.
Tučapy
Dub n/M.
Bolelouc
Dub n/M.
Dub n/M.
Dub n/M.
Dub n/M.

Rozloučili jsme se s těmito spoluobčany:
Hejda Miroslav
Škapincová Anna
Bartošek Vítězslav

Dub n/M.
Dub n/M.
Bolelouc

Dohnálková Eva - matrikářka

MIKROREGION KRÁLOVSTVÍ – KALENDÁŘ AKCÍ:
22.06.2013
04.06.2013
11.06.2013
20.07.2013
03.08.2013
17.-18.8.2013

SPORTOVNÍ DEN
ATLETICKÁ OLYMPIÁDA
PLAVECKÁ OLYMPIÁDA
HANÁCKÉ KVÍTEK
KRÁLOVSKÝ TRIATLON
VÝSTAVA DOMÁCÍHO ZVÍŘECTVA

- GRYGOV
- VELKÝ TÝNEC
- MAJETÍN
- VĚROVANY
- MAJETÍN
- KOŢUŠANY - TÁŢALY

INZERCE:
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Mládež – SDH Dub nad Moravou
Dobrý den.
Dovolte mi, abych vás informoval o činnostech
mládeţe SDH Dub nad Moravou. V letošním roce
jsme zahájili činnost na soutěţi vybíjené ve Věrovanech pod záštitou SDH Nenakonice a dále vystoupením na VI. Hanácké hasičské pouti, které
představovalo evakuační plán na Základní škole se
zraněnou osobou. Mladí hasiči se rychle a snadno
poprali s hořící školou a zachránili tak zraněnou
osobu. Naše přípravy na soutěţe probíhají kaţdý pátek v Bolelouci na Výletišti u splavu. Tyto tréninky

zahrnují nácvik poţárního útoku a disciplíny na hru
Plamen, které jsme se bohuţel neúčastnili, ale budeme dělat s kolektivem vedoucích vše proto, abychom tyto nedostatky dohnali a mohli se ukázat
v tom lepším světle. Chtěl bych poděkovat sboru za
veškerou spolupráci a zařizování, i kdyţ vím, ţe tyto činnosti nejsou jednoduché. Věřím, ţe další spolupráce bude perfektní jako v předešlých letech,
protoţe všichni víme, ţe se na mládeţ v kaţdém
krouţku, či organizaci klade velký důraz.

Tomáš Jára s kolektivem vedoucích: Jana Jiříčková, Petra Kopečková, Martina Kropáčová a Stanislav Mézl.

Přehled činnosti SDH Dub nad Moravou v roce 2012
Váţení spoluobčané!
Dovolte, abych Vás seznámil s činností našeho sboru v roce 2012. Členové SDH odpracovali 359 brigádnických
hodin na těchto akcích:
- údrţba hasičské zbrojnice,
- údrţba techniky, za coţ bych chtěl poděkovat bratrům Jaroslavu Skopalovi, Radimu Voštinkovi,
Janu Souškovi a Rastislavu Babušekovi, kteří na těchto brigádách byli hybnou silou
- výletiště u Splavu v Bolelouci (údrţba a drobné opravy), za tyto akce děkuji bratrům Jaroslavu
Skopalovi , Josefu Bolovi, Radimu Voštinkovi, Janu Souškovi , Rastislavu Babušekovi a Lukáši
Pavelkovi.
Ve prospěch městyse bylo odpracováno 49 hodin
při čištění kanalizace a likvidaci spadlých stromů, k
čemuţ jsme byli vyzvání starostou městyse. Někteří
členové výjezdové jednotky se ujali v zimě stříkání
kluziště v Sokolovně, kvůli bezpečnosti dětí našeho
městyse, aby nechodili bruslit na vodní toky, kde by
mohlo dojít k prolomení ledu a moţnému utonutí
dítěte. Bohuţel některým spoluobčanům se tato činnost nelíbila! Účastnili jsme se pravidelných školení
pořádaných HZS (strojníků a velitelů). V uplynulém
roce jsme se účastnili pravidelně okrskových schůzi,
valných hromad okolních sborů, okresních shromáţdění představitelů SDH. V krátkosti vzpomenu,
ţe naši členové chodili na plesy,
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jako poţární hlídky, pokud si ovšem pořadatel o tuto hlídku poţádal. Zde mohu vzpomenout ples
SRPŠ, maškarní ples, účastnili se tradičně nesení
baldachýnu na boţím těle, v sobotu před poutí obraz
do kostela a prapory při průvodu k rozsvícení vánočního stromečku v našem městysi. Někteří naši
členové vypomáhali při dětském dni pro handicapované děti. Kdyţ uţ jsem u oslav, nemohu nevzpomenout přání našim členům, kteří oslavili kulaté
narozeniny. V roce 2012 jsme uspořádali pohárovou
soutěţ XI. ročník memoriálu Stanislava Vystrčila,
za coţ bych chtěl poděkovat našim sponzorům, kteří
nám do těchto soutěţí darovali ceny nebo nám na
tyto ceny finančně přispěli.

Poděkování patří p. Jiřímu Šilhovi - Prodom, pí. Ditě Hůlkové - Potraviny u můstku, pí Křenové - Karolové - Vazačství, p. Stanislavu Klukovi Stolařství, p. Petru Čechákovi - Potraviny, Oddílu
skautů Dub nad Moravou a sokolům. Bohuţel soutěţ Ligy mladých hasičů v Bolelouci se nám opět
nepodařilo uspořádat z důvodu zaplněnosti termínu
v kalendáři ligy, ale i přesto, ţe tato soutěţ nebyla v
lize a bylo to den po hře Plamen. Přijelo nás podpořit spousta druţstev Mladých hasičů. Ve spolupráci
s ostatními okolními SDH (Tovačov, Kojetín, Ivaň)
jsme uspořádali V. ročník Hanácké hasičské pouti, i
kdyţ byl zájem z řad hasičů menší neţ v předchozích letech, přesto můţu s klidným srdcem říct, ţe
akce se vyvedla. 16. července 2012 jsme uspořádali
oslavy 120 let od zaloţení SDH. Byl to příjemně
strávený den za poslechu Věrovanky včetně kulturního programu, za coţ bych chtěl poděkovat MŠ,
ZŠ (aerobiku mladším a starším), Maţoretkám z
Věrovan, našim mladým hasičům a obzvláště těm,
kteří děti na tyto vystoupení připravovali. Dále bych
chtěl poděkovat HZS a SDH Náměšť na Hané za
ukázku vyprošťování a všem, kteří pomáhali při organizaci těchto oslav. Mladí hasiči zahájili činnost v
březnu na vybíjené ve Věrovanech pod záštitou
SDH Nenakonice. Myslím si, ţe to bylo perfektní
zpestření v poţárním sportu a pokud to bude moţné,
znovu a rádi se zúčastníme. V průběhu roku se děti
z mladších a starších druţstev zúčastnily celkem 7

soutěţí. Děti se střídaly na soutěţích mladší se staršími druţstvy, protoţe během toho roku nám děti
dosáhly hranice věku na přestoupení z mladší kategorie do starší. Trénovaly poţární útok, štafetu poţárních dvojic, štafetu 4x60m a jednotlivce 60 m s
překáţkami na výletišti u Splavu. Zařízení jednoho
pátečního tréninku v Bolelouci zabere poměrně
hodně námahy, zařídit řidiče, informovat rodiče, postarat se o děti a nachystat veškeré potřebné nářadí k
činnosti mladých hasičů. Jsem ale rád, ţe na trénincích pomáhají nejen vedoucí, ale i ostatní členové
sboru. Cením si opravdu kaţdé šikovné ruky, která
na tréninku pomůţe. Ať je to zajištění doprovodu
vody do hasičské kádě, vyloţení stroje PS l2 z
hasičské Avie apod. Chtěl bych hlavně upozornit na
III. soustředění mladých hasičů v Ústřední hasičské
škole Jánské koupele s účastí našich vedoucích, za
jejichţ spolupráce bylo připraveno spousta her a
programů. Například zpěv u táborového ohně s kytaristou, prezentacemi v promítací učebně, rozdělení
denního programu na míčové hry a věnování se
hasičským záleţitostem. Soustředění bylo zejména
důleţité pro děti, které se k nám do sboru přihlásily,
a měly zájem naučit se něco nového. Na soustředění
navázala naše účast na Branném závodě poţárnické
všestrannosti v Pískově s druţstvem mladší a starší
kategorie. Vedoucí, kteří působí s mládeţí je potřeba také zmínit: Jana Jiříčková, Petra Kopečková,
Martina
Kropáčová
a
Stanislav
Mézl.

V roce 2012 jsme se účastnili těchto výjezdů:
11.3. – Bolelouc (dopravní nehoda)
17.3. – Bolelouc (poţár travního porostu)
20.3. – Bolelouc (poţár hospodářské budovy)
23.3. – Bolelouc (poţár kontejneru)
26.3. – Brodek u Přerova (poţár přístavku RD)
30.3. – silnice Dub nad Moravou – Prostějov ( poţár nákladního automobilu)
2.4. – Bolelouc (travní porost)
25.4. – Dub nad Moravou (poţár rodinného domu)
24.6. – Bolelouc (poţár stohu)
25.6. – Tučapy (vyprošťování koně ze sklepa)
29.8. – Bolelouc (poţár stohu)
18.9. – Věrovany (poţár rodinného domu)
9.10. – Císařov (poţár stodoly)
17.10. – Bolelouc (poţár u Splavu)
Závěrem děkuji starostovi a zastupitelstvu městyse za dotace na Hanáckou hasičskou pouť, na výjezdovou jednotku a na činnost mladých hasičů. Také děkuji Vám všem za aktivní pomoc při pořádaných akcích. Pouze mě mrzí,
ţe je nás 84 členů dospělých a při pořádání akcí pořád vídám stále ty stejné tváře.
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Ještě bych chtěl poděkovat br. Jaroslavu Skopalovi, našemu veliteli, který dlouhá léta velel výjezdové jednotce
městyse a ukončil své velení, za jeho zodpovědnou a příkladnou práci v této jednotce. Naštěstí ve funkci velitele
sboru dál zůstává, za coţ mu patří dík.
Starosta SDH Dub nad Moravou
Marcel Babušek

Benjamínci TJ Sokol Dub nad Moravou
Dnes je tomu rok, co poprvé vyběhli malí caparti ročníků 2004-2008 na fotbalový trávník a během této doby stihli
procestovat téměř celé Česko, projít Prahu, zaţít ligový fotbal, zahrát si proti ligovým týmům a největším úspěchem je radost ze hry. Kluci za uplynulý rok stihli odehrát více jak 20 halových turnajů ( FK Dukla Praha - 8.místo,
Sigma Olomouc- 5.místo, Arsenal Cup Slovensko- 3.místo, FK Šternberk- 3.místo, FK Šumperk- 3.místo, TJ Černovír- 1.místo, FK Hlubočky- 1.místo).
Díky rodičům se podařilo zorganizovat velký halový turnaj na Šibeníku za účasti 8 týmů a odměnou klukům je letní fotbalové soustředění na Rusavě v období od 31. 7. - 4. 8. Zde se turnaje zúčastnili všichni naši kluci (26) a na
turnaji skončili na pěkném 3., respektive na 5. místě.
V prvním kole jarní soutěţe si kluci vedli dobře, kdyţ tuto část vyhráli a postoupili spolu s Bohuňovicemi
z prvního místa do dalšího kola. V tomto kole se kluci, mimo Bohuňovic, střetli i s Chválkovicemi a Černovírem.
Ve druhém kole se střetnou opět s Bohuňovicemi, Horkou na Moravě a Luţicemi A. V Dubě se kluci s těmito kluby střetnou 2.6. od 9h a všichni vás srdečně zveme na pěknou podívanou s občerstvením.
Co nás čeká do prázdnin: 19. 5. soutěţní kolo Luţice, 26.5. Bohuňovice, 2.6. Dub, 8.6. Horka, 7-10.6. mezinárodní
turnaj Arsenal Cup v Korňi na Slovensku r. 2005, kde se kluci střetnou s předními ligovými týmy ČR, SK, Ukrajiny, Polska, 15.6. mezinárodní turnaj FK Libina r.2006, 22.6. turnaj FK Bystřice p.Host.r.2006, 22.6. turnaj TJ
Tovačov r.2005,
Tímto zveme další kluky r. 2004-2007, kteří chtějí sportovat, ať přijdou mezi nás kdykoli PO., STŘ., PÁ od 17h. Více info
na www.tjdub.estranky.cz
Trenéři: Pavel Janošík, Patrik Kopeček

Já se tam vrátím i poslepu vrátím 2 aneb Léta běží, vážení…
Byla jsem příjemně překvapena reakcemi několika
čtenářů minulého čísla Dubského zpravodaje na můj
příspěvek se vzpomínkami na dětství proţité v Bolelouci. Ujistilo mě to v tom, ţe nejen pro mě je pouto
k rodnému místu - k rodině a ke krajině dětství pevné a s léty sílí. Dostala jsem se do věku, kdy se
stále raději vracím a procházím se svými nejbliţšími
místa kdysi tak důvěrně známá, rádi se necháme uná-
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šet tokem vzpomínek na nejbliţší pokrevné příbuzné,
na kamarády, spoluobčany, pozorujeme domy, zahrádky, ulice a další objekty a vyhodnocujeme, jak se
mění vnější tvář vesnice. Vybavuji si, jak i moje babička Květoslava Václavíková ráda chodila v neděli
odpoledne na procházky po Bolelouci, pokynula sousedům a prohodila s nimi několik slov.

2013 - 02

DUBSKÝ ZPRAVODAJ

Kaţdý sobotní podvečer jsem s bratrem netrpělivě
z okna vyhlíţela stařečka Alfonse Souška, jehoţ kroky blíţící se k našemu domu prozrazovalo rytmické
ťukání hůlky, na niţ zčásti přenášel tíhu postavy nachýlené stářím. Těšili jsme se na to, aţ stařeček usedne do křesla a začne vyprávět své (mnohdy nelehké
válkami, nemocemi, dřinou provázené) ţivotní příběhy. Ale nejprve jsme museli přečkat „nekonečně
dlouhou“ proceduru holení. Můj táta totiţ stařečka
pravidelně holil, neboť jeho upracované ruce ztrácely
jistotu. („Aţ se tobě bude třásti ruka, koryto ti synek
udělá!” Vzpomínáte na verše z básně Jana Nerudy
Dědova mísa? Učili jsme se zpaměti dle zadání vyučujícího českého jazyka, v mém případě nezapomenutelné paní učitelky Ludmily Skácelové. (Dnes
hloubce a moudrosti poezie psané ţivotními zkušenostmi uţ zase více rozumíme.) Milovali jsme tyto
chvilky a ani nedutali, abychom nepřetrhli nit vzpomínek. S jakou radostí jsem nedávno uvítala dárek v
podobě CD – ROMu od mého bratra Vladimíra, který tenkrát v 80. letech 20. století zaznamenal na zvukový pásek magnetofonu B 90 proud stařečkových
vzpomínek.
Při svých návratech domů srovnávám bolelouckou
náves s ţivotem na návsi mého dětství. Je dnes osamělejší, ztichlejší. Na svých kaţdodenních cestách do
školy, do obchodu, k prarodičům, nebo při venkovních hrách jsem na veřejném prostranství potkávala
více lidí. Senioři sedávali ve volných večerních chvílích na lavičkách hojně rozmístěných před domy, aby
vyhodnotili průběh dne, popovídali si. Vybavuji si jejich jména a tváře, typickou chůzi či výrazná gesta.
Pozdrav dítěte, které prošlo kolem, byl samozřejmostí a kromě odpovědi odpočívajících zazněl i dotaz, co
dělají rodiče, jak se daří ve škole či nějaká ţertovná
replika. Oznámení od prodavaček v obchodě se smíšeným zboţím, tj. od paní Koutné nebo paní Čechové, vţdy vzorně upravených v bílých pláštích a
s krajkovou čelenkou ve vlasech, které se za pultem
naběhaly od poliček s drogerií k mrazáku a neuvěři-

telně rychle sčítaly na papírových účtenkách dlouhé
sloupce desetinných čísel bez kalkulačky, ţe pekař –
pan Zemek – přijede s čerstvým pečivem se zpoţděním, jsem na rozdíl od dospělých vítala. Znamenalo,
ţe fronta čekajících ještě nějakou chvíli zůstane, někteří usednou na schůdky v průjezdu a rozběhne se
ţivý společenský hovor tolik přitaţlivý pro dětské
ucho...sss - kolik podobných drobných kaţdodenních
společenských záţitků byste přidali vy?
Myslím, ţe příleţitostí k takovému společnému sdílení radostí i strastí ţivota v dnešní hektické době bohuţel ubývá, zrychlený tep ţivota s veškerými
moderními technickými vymoţenostmi nás paradoxně nás občas vzdaluje osobnímu kontaktu a uzavírá
do dobrovolných „hradů“. Také jste se přistihli, ţe
jste kamarádovi či kamarádce v ulici či ve vedlejší
vesnici, poslali e-mail nebo jim sdělili dojmy
z koncertu přes FACEBOOK místo toho, abyste je
zašli pozdravit osobně, nebo ţe jste klasické pohlednice s pozdravy psanými vaší rukou nahradili pohodlnou, ale trochu „sterilní“ SMS? Není to škoda? Ale
návrat k dobrým věcem je vţdy moţný. Zkusme tedy
jít proti proudu času a příjemné vzpomínky oprášit.
Připravili jsme pro vás setkání, na němţ chceme společně s vámi zavzpomínat na dobu „her a malin nezralých“, oţivit obrazy našich předků, vyslechnout
záznamy z kroniky, zapátrat po místopisných názvech v kopiích starých map, prohlédnout si dobové
fotografie, či podniknout krátkou komentovanou vycházku vesnicí.
Starosta městyse Dubu nad Moravou Vítězslav Křesina a Zastupitelstvo uspořádání této akce podpořilo,
a proto přijměte pozvání na setkání se všemi, kterým
se Bolelouc zapsal nesmazatelně do ţivota (i kdyţ
některé osud zavál jinam) a chtějí s námi
v neformálním přátelském duchu zavzpomínat, „co
všechno vodnes a přines čas“.

Za realizační tým se na setkání těší Mgr. Jitka Pěchová, Ludmila Skopalová
P. S. Bliţší informace o akci najdete v přiloţené pozvánce. Budeme rády, kdyţ zpravíte o akci i známé, na něţ máte kontakty.
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Vzpomínání – třídní sraz
Kdyţ člověk stárne, vzpomíná na mládí, na školu, na
kamarády. Já také vzpomínám na školu a na kamarády, kteří s námi chodili do dubské měšťanky
z Biskupic a Hrdibořic, a to kaţdý den a za kaţdého
počasí, pěšky. Nikdy si nestěţovali, byli veselí, dobří
kamarádi. Nejvíc vzpomínám na Staňu Orsága
z Hrdibořic a velmi milou Drahu Mráčkovou
z Biskupic, kteří za námi jezdili aţ do stáří na setkání
se spoluţáky. Kdyţ jsme ale ještě chodili do školy,
tak se stalo něco velmi zlého pro náš národ. Vstupovali jsme do měšťanské školy v době Československé
republiky a vycházeli z ní za protektorátu Čechy a
Morava. Všude vládla němčina, samé příkazy a rozkazy, strach, bída, nálety, zákaz všech spolků, posílání na práci do Německa, vězení… Gestapáci
přijíţděli i v noci a koho si odvedli, uţ se nevrátil…
A tak jsme proţili šest roků svého mládí ve strachu o
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své nejbliţší a o svoji rodnou vlast, kterou jsme milovali. Na toto všechno jsme s několika kamarády
vzpomínali, a kdyţ přišel náš důchodový věk, domluvili jsme se na uspořádání setkání spoluţáků. Protoţe jsme byli třída dívek a třída chlapců, dalo nám
práci sehnat víc jak 70 adres a kdyţ se nám to podařilo, poslali jsme jim tuto pozvánku:
Milé spoluţačky a spoluţáci!
Byl poslední červnový den válečného roku, kdy jsme
se v Dubě, ve škole na malém náměstíčku loučili se
školními lavicemi a také spolu. Byli jsme dvě třídy
mládenců a dívek, kteří se rozcházeli do širého světa,
hlavy plné ideálů a v srdcích naděje, tuţby a přání.
Provázeli nás moudré rady učitelů a starostlivé pohledy našich drahých rodičů. Dnes po 46 ti letech,
chceme se setkat, zavzpomínat na své mládí a povědět si, co se za ta dlouhá léta událo.
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Setkání mělo přesně připravený program včetně pozvání všech ţijících učitelů. Začali nám pořadatelské
starosti – zajistit sál, kuchaře na uvaření 60 obědů a
večeří, fotografa, kytičky pro učitele, přichystat a
upravit vše potřebné. Pomáhaly nám naše spoluţačky
Zdeňka Studentová, Milada Čechová a Libuše Chalánková, takţe jsme měli vše připraveno a nastal ten
slavný den.
Pod stříškou u školy byl první spoluţák Vojta, který
přijel aţ ze Šumavy a přicházeli další a veselé vítání
nebralo konce. Pak z autobusu vystoupila naše třídní
paní učitelka a další tři učitelé – jeden z nich byl náš
dívčí idol, modrooký blonďáček, ale měl uţ na hlavě
jen trochu bílého chmýří a na očích velké brýle. Sešlo
se nás víc jak padesát a čtyři učitelé. Přijali jsme pozvánku na MNV, kde nám naši vnuci přednesli básničky, také jsme byli pozváni do školy a podívali se
na své třídy. Na sále jsme měli přípitek a slavnostní
oběd – jídelníček mám dodnes schovaný – a pak jako
první se ujala slova naše paní třídní učitelka, která se
nás vţdy před celým třídním sborem zastala, a my ji
za to milovaly a dokonce se ještě na některé naše příhody pamatovala a to nás moc potěšilo. Jako další si
vzal slovo starý pan učitel, který byl po mrtvičce, a
my mu moc nerozuměli, ale moc jsme mu tleskali a
on se usmíval. Pak nám za spoluţáky děkovala naše
spoluţačka, velmi milá a inteligentní Věruška Čamková z Charvát, provdaná v Dobrušce v Čechách.
Těšila se i na další setkání, ale nečekaně se jej nedoţila.
Naše setkání se všem líbilo. Slíbili jsme pořádat další, a také jsme to dodrţeli, ale kaţdým rokem někdo
odešel navţdy. Opustili nás i ti mojí věrní kamarádi a
na vedení jsem zůstala sama. Sešli jsme se třináctkrát
a to nejčastěji u syna našeho zemřelého spoluţáka
Radka Přehnila ve Věrovanech. Obvykle jsme začínali minutou ticha a vzpomínkou na ty, kteří se uţ na
nás dívají odněkud z obláčků a Růţenka Kočičková
jim zpívala pěknou píseň. Pod koly auta zahynul
Staňa z Hrdibořic i tučapský rodák, bydlící v Praze,

Jarda Jurásek. Někteří se jiţ neodvaţovali pro vysoký
věk cestovat. S některými si telefonujeme – jedna
z nich je Jarmilka Otipková z hospůdky na Sokole.
Na poslední schůzce nás bylo dvacet a já jim
povídala, ţe náš ţivot je jako kdyţ začíná pohádka:
Bylo – nebylo, byli jsme mladí, zdraví, dnes máme
svoje problémy, vše nás bolí, málo slyšíme, špatně
spíme, ale většinou dobře jíme. Svět se od našeho
mládí hodně změnil, je plno technických
vymoţeností, lidé jsou světa znalí. Ale my jsme z té
staré školy a vzpomínáme na dobu, kdy nás ráno
budila maminka, v kuchyňce na sporáku voněla káva,
na stěně visel pouťový obrázek s nápisem: „ Kde
láska, tam Boţí poţehnání“ a na zdi za stolem byla
maminkou vyšitá kuchařka. Ve škole jsme poslouchali učitele a doma rodiče, učili se skromnosti a
šetrnosti. Snad by se dalo říci: Ubylo trakařů – přibylo aut, ubylo kníţek – přibylo počítačů, ubylo svateb
– přibylo rozvodů, ubylo bídy – přibylo štěstí? A co
je štěstí? Je jen v milionech? Štěstí je v prostých radostech, v míru duše, v knize přírody.
Básník napsal: „ Štěstí je být skřivanem vysoko
v modru, za kterým se zahledí unavený oráč“. A štěstí
je mít někoho, kdo nám pomůţe nést břímě ţivota,
dávat útěchu, víru, naději a lásku.
Ale nebuďme smutní. Někde jsem četla: „Stáří je sugesce, věř tomu holčinko, tohle čti kaţdý den, dej si
sem znamínko“. My uţ ale víme, ţe stáří je trvalá realita a můţeme si zazpívat: „Nikdy se nevrátí, pohádka mládí … Ţijeme tedy po svém, dál milujeme dechovku a lidovky, při kterých si krásně zazpíváme a
kdyţ zpívá Pepíček Zíma, tak je nám prima.
Buďte rádi, pokud máte svůj památníček. Psávali
nám do něj i ti naši učitelé, čítávám ty výroky slavných i veselé veršíky. Jedna milá dívka s něţným
jménem Jitřenka mi napsala to, co je pravda:“ Věř, ţe
ţivot je postupným ztrácením všeho, co opravdu milujeme“. Ale i pro kouzlo vzpomínek je krásné ţít.

Vzpomínala Blaţena Pospíšilová
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Ze školních lavic
S příchodem nového roku 2013 se ve
škole konala celá řada zajímavých společenských akcí pro děti i rodiče. 23. 3. 2013 uspořádala naše škola další, jiţ tradiční, velikonoční
jarmark. Tentokrát se konal v prostorách dolní
budovy školy a v jejím okolí. Ţáci si opět připravili mnoho tvořivých dílen. Tady si mohli dospělí i děti z Dubu a z okolních vesnic vyrobit velikonoční kraslice, barevné domečky ze dřeva, papírová přání, ozdobná kuřátka, obrázky ze skládaných papírů, korálkové zápichy, tuţkovníky,
nazdobit si velikonoční perníčky či si uplést tatar. Nesmíme zapomenout ani na řezbáře
z Tovačova, coţ byly naše bývalé ţačky. Jako
kaţdým rokem nám předvedli svou práci i kováři. Nechybělo bohaté občerstvení, ani voňavý
kabanos z udírny. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci
jarmarku.
Další akce , jeţ jistě stojí za zmínku, se uskutečnila v pátek 19. 4. 2013. Na počest významného
autora pohádek H. CH. Andersena se páté třídy
zúčastnily jiţ po několikáté čtenářského setkání
Noci s Andersenem. Pro děti byl připraven bohatý program. Během úvodních her měly děti
moţnost se blíţe poznat a dovědět se tak o sobě
mnoho zajímavostí, které by ve školních lavicích
nezjistily. Po vydatné večeři, kterou nám přichystala paní Bolová, jsme se mohli pustit do
hlavní části programu – prezentace „Má nejoblíbenější kniha“. Děti se tak seznámily s díly známých i méně známých autorů. Po dlouhém sezení si všichni protáhli nohy formou pohybové a vědomostní hry. Před spaní, jsme ještě společně zhlédli klasickou pohádku Princeznu na hrášku. Po probdělé noci děti odcházely domů s pocitem, ţe
mají mnohem blíţe nejen k sobě navzájem, ale i k literatuře.
Začátkem května se ţáci druhého stupně zúčastnili projektové výuky environmentálního zaměření. V hodinách se
aktivní formou dozvěděli mnohé o globalizaci. Dále si na konkrétních příkladech ukázali, jak můţe kaţdý ovlivnit
ţivoty lidí ve vzdálených zemích. Podívali se pod pokličku jinakosti, stereotypům a předsudkům, které kaţdý z nás
v sobě nosí. Ţáci si získali představu, jak je pojem „chudoba“ relativní a jak ţijí lidé v jiných částech světa. Formou
outdoorových záţitkových her se ţáci seznámili s rozvojovými cíli tisíciletí.
Věříme, ţe se ţákům připravené aktivity a výukové programy líbily.
Mgr. Zuzana Eštvanová
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Skautská hlídka
Informace o činnosti 21 odd.Dakota a 10 odd.Severka Dub nad Moravou.
Od posledního vydání Zpravodaje uplynulo několik
měsíců. Stručně Vás tedy seznámíme s nejdůleţitějšími akcemi, kterých jsme se zúčastnili, či sami pořádali.

-1. 12. 2012 jsme se podíleli na rozsvěcení vánočního
stromku. Skautský Mikuláš přišel i se svou "druţinou" a potěšil tak děti z naší obce. Čerti opět přišli
zkrátka a do pekla si nikoho neodnesli.

-11. 9. 2012 jsme se zapojili do celonárodní sbírky
pro nevidomé děti "Světluška". Tuto akci zajišťuje
Nadační fond Českého rozhlasu a zpěvačka Aneta
Langerová. Mediálně podporuje tisk a Česká televize.
Zájem o tuto sbírku byl mezi našimi dětmi velký, a
tak mohlo vyrazit do terénu 36 dětí a několik rodičů,
kteří se speciálními kasičkami obešli Dub
n/M.,Tučapy, Bolelouc, Nenakonice, Rakodavy a Věrovany. Naši spoluobčané byli štědří, a tak výtěţek
naší sbírky činil 22.140 Kč. Tuto částku jsme odeslali
do Prahy. Celkově se v ČR vybralo necelých 11 milionů Kč. Děkujeme našim spoluobčanům za jejich
štědrost a také našim dětem a rodičům, za ochotu
pomoci dobré věci.

-5. 12. 2012 skautský Mikuláš chodil se svou "druţinou" i po rodinách v naší obci. Dle potřeby rodičů
vstupoval do bytů jen Mikuláš s andělem, nebo celá
"druţina" i s čerty. Našim záměrem samozřejmě není
děsit děti, ale zachovat pěknou tradici.

-27.9.2012 jsme uspořádali "Pohádkový les"pro postiţené děti z naší obce a Střediska rané péče Olomouc. Byla to pro nás nová, velká zkušenost.
Připravit jednotlivá stanoviště tak, aby je zvládly i
nevidomé, či jinak postiţené děti. Děti nás překvapily
ohromnou snahou. Zapojily se celé rodiny. Vše se
zvládlo k oboustranné spokojenosti.
- 5 - 7.10.2012 tradičně jiţ 18 let!, se v hojném počtu
účastníme skautského projektu - obnova poutního
místa Stará Voda ve vojenském prostoru Libavá. Práce na čerstvém vzduchu v lůně Oderských vrchů nám
šla od ruky. Přispělo k tomu i nádherné podzimní počasí. Společně s námi přiloţili ruku k dílu i polští
skauti-Harceři. O Staré Vodě byl před Vánoci v telivizi na ČT 2 i dokument. My jsme letos opět pozvali
kanadské skauty, takţe se po dvouleté pauze zase na
jaře uvídíme.
-V říjnu jsme začali, opět ve čtrnáctidenních cyklech,
jezdit na bazén do Přerova. Jezdíme sem nepřetrţitě
jiţ 18 let a jsme zde s nabízenými sluţbami velmi
spokojeni. Tyto výjezdy vyuţívá i široká veřejnost.

-22. 12. 2012 jsme v obci Dub nad Moravou, Tučapy,
Bolelouc, Nenakonice, Rakodavy a Věrovany roznášeli do rodin tradiční betlémské světlo. Děkuji i touto
cestou dětem z našich oddílů, které ve skupinách v
nepříznivém počasí po obcích chodili. Betlémské
světlo jsme předali i p. Janu Kornekovi do kostela.
- do nového roku 2013 jsme vstoupili 4. ledna zájezdem na bazén do Přerova. Někteří naši členové se zapojili do Tříkrálové sbírky. Stepařky vystupovaly na
plese v Koţušanech a plese SRPŠ v Dubu nad Moravou. Dle nové registrace čítá naše středisko jiţ 101
členů ve věkových kategoriích Světlušky a Vlčata,
Skauti, Skautky, Roveři, Rangers a Činovníci.
V sobotu 9. března se uskutečnil náš tradiční jarní
country bál. O báječnou atmosféru se postarali nestárnoucí Šediváci a všichni ostatní vystupující. Od
našich nejmenších (světlušek), přes
aerobic, Rebelky ze seniorklubu, taneční skupinu
Máta, aţ po skvělé vystoupení stepařek. Naše vynikající country kuchyně se starala o mlsné jazýčky návštěvníků. Vydařenou akci doplnila bohatá tombola,
za kterou patří velký dík našim sponzorům. Podtrţeno sečteno: Lidé se skvěle bavili, coţ je asi největší
odměnou organizátorů akce. Proto chci touto cestou
poděkovat všem, kteří vydatně pomáhali: členům našich oddílů, přes ochotné rodiče, kamarády aţ po
děvčata ze senior klubu, která se nám starala o šatnu.
Těšíme se a na shledanou na některé z našich dalších
akcí.

9

22. – 24.3. Víkendový pobyt na lovecké chatě
v Pěnčíně. Ačkoliv nás venku trápil sníh, mráz a silný
vítr. Společný pobyt jsme si náleţitě uţili.
30. 3. i přes nepřízeň počasí jsme provedli tradiční
sběr kovového odpadu. Děkujeme za spolupráci našim občanům, ale také našim roverům, kteří to odpracovali.
26.4. Proběhl oddílový závod Svatého Jiří, za účasti
všech věkových kategorií.
30. 4. se v sokolské zahradě uskutečnilo skautské pálení čarodějnic.
4. 5. se tři naše hlídky (6-ti členné) zúčastnily okresního kola Svojsíkova závodu v Olomouci.
Ačkoliv ţádná z nich nepostoupila do krajského kola,
v silné konkurenci nezklamala. Ten stejný den se
některé děti přesunuly do Velkého Týnce na akci:
Mikroregion tančí a zpívá, aby reprezentovaly naši
obec a skautský oddíl v aerobiku a stepu.
13. 5. – 30. 5. Jsou u nás na návštěvě skauti
z Kanady. Šest jich přiletělo z města Whitby, 4
z města Windsor, jeden z Ottawy. Všichni
z provincie Ontario. Je s nimi i jedna dívka, Linda
Rainbow z provincie Britská Kolumbie, která to měla
ze všech nejdále – 16000km! Po třídenní prohlídce
Prahy, jsme se přesunuli vlakem na Moravu. V pátek
17. 5. dopoledne jsme byli na besedě se studenty
Střední pedagogické školy v Přerově. Odpoledne
jsme společně s našimi členy oddílu vyrazili na Starou Vodu ve vojenském prostoru Libavá. Celkem se
nás včetně Kanaďanů zúčastnilo 45 z celkového počtu účastníků 73 osob. Odvedli jsme velký kus práce
na záchranu tohoto krásného poutního místa. Jiţ 19
let 2 x ročně jezdíme

na toto místo, z toho Kanaďané 7 let. Večer po náročné práci jsme vyuţili moţnosti zahrát si a zazpívat
v úţasné akustice kostela Sv. Anny. IainTait nám zahrál na dudy, které vţdy přiveze s sebou. Poté se rozezněly naše kytary. Zbytek večera jsme strávili u
táborového ohně pod nebem posetém hvězdami. Dále
jsme s nimi navštívili Solné Doly ve Wielicze a Koncentrační tábor v Osvětimi a Březince v Polsku. Toto
byl pro naše hosty silný záţitek. Další den jsme vystoupali v Beskydech na Ivančenu (925 m.n.m.)
k mohyle vybudované na památku 6 zastřelených
skautů z Českého Těšína, kteří napomáhali odboji.
Smutným faktem je, ţe byli zavraţděni jen pár dnů
před koncem druhé světové války. Prohlédli jsme si
pamětní desku našeho přítele, malíře, spisovatele a
básníka Ladislava Ruska – Šamana, který celý svůj
ţivot a tvorbu zasvětil skautingu. V mohyle je vloţena i urna s jeho popelem. Poté jsme pokračovali na
vrchol Lysé hory. Díky nádhernému počasí se nám
naskytnul překrásný výhledy na Beskydy a okolní
krajinu. V dáli byly vidět Tatry, Roháče a další Slovenské hory. Kanaďané obdivně mluvili o kráse naší
vlasti. Další den jsme navštívili Moravský Kras –
Punkevní jeskyně a Kateřinské jeskyně. Večer po návratu nám přátelé uvařili jejich oblíbené jídlo. Nyní
jsme na Jiţní Moravě, kde navštívíme našeho přítele,
faráře P.Pavla Křivého v Podivíně. Poté pokračujeme
do Lednice, Valtic a Mikulova. Odpoledne nás čeká
setkání s našimi skauty. Myslím si, ţe Dubští skauti
odvádějí velký kus práce k propagaci českého skautingu, ale i naší obce, kraje a vlasti. Kdo nám s touto
velmi náročnou prací aktivně pomáhá, tomu patří můj
velký dík.

Na závěr bych vás chtěl co nejsrdečněji pozvat na náš Indiánský dětský den a Country bál na výletiště
v Bolelouci. A to v sobotu 20. 7. od 14 hodin na bohatý program, tombolu a skvělé jídlo. Odpoledne hraje k tanci
a poslechu skupina Záskok, večer pak skupina Šediváci.
Lubomír Vaňák - Ester

Internet na obecním úřadě v Dubu nad Moravou
email: obec@dubnadmoravou.cz
http://www.dubnadmoravou.cz
Vydává : Úřad městyse Dub nad Moravou se zastupitelstvem městyse
Rada : předseda V.Faltus ml. Členové: L.Skopalová, M.Škrlová, Ing.P.Hanzlík,Ing.I.Čečman, R.Kotulek, L.Vaňák,
Registrace: Okresní úřad Olomouc pod č. MKČR E 12628, ref. Kultury
Grafická úprava: V.Faltus ml. Tisk: PROFI-TISK GROUP s.r.o.
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INFORMACE K ÚPRAVĚ SBĚRU TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané,
Od 1. června 2013 dojde k částečné úpravě svozu tříděného odpadu a to konkrétně sběru
plastů. Každý občan si bude moci vyzvednout na úřadě městyse igelitové pytle na sběr
vytříděného plastu a nápojových kartonů. Tyto pytle ve stanovené termíny (viz kalendář svozů
na zadní straně letáku) uloží před svou nemovitost (tam kam dává popelnice při svozu TKO)
a firma Remit je odveze k dalšímu zpracování. Pro ty, kteří se nerozhodnou využívat
pytlovaného svozu plastů je nadále možnost odnášet plasty do žlutých kontejnerů na
obvyklých místech v městyse.
Důležité upozornění: pytle s vytříděným plastem nesmí končit ve sběrných
nádobách, tyto nádoby jsou určeny výhradně na volně ložený vytříděný plast !!!
Ve sběru ostatních komodit (sklo, papír) nedochází k žádné změně. Pro připomenutí
přikládáme níže přehled jak roztřídit odpady, které v domácnostech vyprodukujeme. Na zadní
straně tohoto letáku najdete kalendář s vyznačenými dny svozu TKO (popelnice) a svozu
pytlů s vytříděným plastem.
Všechny občany prosím o dodržování výše uvedených pravidel a pořádku u sběrných míst.
Doufám, že změna přinese zlepšení komfortu sběru tříděného odpadu v našem městyse Dub
nad Moravou.
Ing. Ivo Čečman
místostarosta městyse

Komunální odpad – co s ním ?
Firma REMIT s.r.o. Vám předkládá stručný přehled základních informací o nakládání s komunálním (domácím)
odpadem. Tyto informace by Vám měly posloužit k lepší orientaci v řešení Vašeho problému v návaznosti na
nový právní rámec, ekologické a ekonomické řešení problematiky domácích odpadů.
-

Co vytřídit z odpadu ?
Proč třídit odpad?
Co dál s tříděným odpadem ?
Je to o penězích ?
Základní informace o svozu směsného komunálního odpadu.

Obecně platí, že čím více odpadů vytřídíme, tím méně zatížíme naše životní prostředí. V každé obci a městu
naší svozové oblasti je zavedený systém na vytřídění jednotlivých druhů využitelných odpadů. Jsou to známé
kontejnery modré barvy na třídění papíru, žluté nádoby na vytříděné plasty a nápojové kartony, zelené a bílé
nádoby na sklo barevné a bílé. Mimo tento stabilní systém probíhá na školách a školkách pravidelná soutěž ve
sběru papíru a PET lahví, pravidelný jarní a podzimní svoz objemných a nebezpečných odpadů. K recyklaci do
těchto nádob vhazujte tříděný odpad v co nejčistší kvalitě, neboť znečištěný tříděný odpad se velmi těžko
recykluje a zvyšuje náklady na jeho opětovné použití. Z domácnosti je možno vytřídit a předat:
kontejner modré barvy

Karton, lepenka, noviny, časopisy, letáky, sešity

kontejner žluté barvy + žluté
pytle

Pet-lahve, PE fólie, obalové pytle, nádobky od šamponů, čistících
prostředků,
kelímky, nápojové kartony od mléka, juiců apod.

kontejner zelené a bílé barvy

Skleněné lahve, bezdrátové tabulové sklo, nádobky ze skla
NE! sklo lepené (autosklo), olověné, obrazovky, drátěné
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