Vážení spoluobčané, drazí přátelé.
Všechny Vás srdečně zdravím s odcházejícím
létem. Věřím, že v prázdninových a dovolenkových dnech jsme se občerstvili na těle i na duchu
a znovu zapadáme do soukolí běžného života.
První měsíc školního roku 2013/2014 již máme
za sebou. Novému panu řediteli Základní školy a
Mateřské školy Dub nad Moravou panu Mgr.
Radimu Voštinkovi přeji v nové funkci mnoho
pracovních úspěchů.

V rámci
přeshraniční
spolupráce
uspěla
v minulých letech žádost o poskytnutí dotace na
projekt: „Naučná stezka Bolelouc“ a dále žádost
o poskytnutí dotace na zřízení „Obecního parčíku v Bolelouci“. Osobně nejsem s touto politikou
spokojen. Jistě, že všichni bychom raději přivítali opravu komunikací. Bylo by ale nerozumné
nečerpat finanční prostředky tam, kde je to možné.

V těchto dnech začala výstavba chodníku
z Tučap do Dubu nad Moravou. Práce mají být
podle smlouvy s dodavatelskou firmou dokončeny v měsíci listopadu tohoto roku. Prosím o zvýšení opatrnosti v tomto úseku. Tato akce je financována z rozpočtu obce. Bohužel se nedaří
získat dotaci na opravu a údržbu ostatních obecních komunikací a chodníků. Také žádost na
opravu výletiště v Bolelouci, kterou jsme zpracovávali společně s přáteli z polské Leśnice, byla
zamítnuta.

V sobotu 12.října v 15:00 hodin je plánované
otevření naučné stezky v Bolelouci za účasti
poskytovatele dotace, 20 polských žáků, dechové
kapely Věrovanky, skupiny Záskok, stepařek,
dětí ze ZŠ a MŠ a Rebelek. Po krátkém seznámení na místě samém se průvodem přesuneme
na Výletiště u splavu. Zde vystoupí jednotlivé
skupiny a po jejich ukončení zahraje skupina
Záskok.
Občerstvení je zajištěno.

Na shledání a přátelské posezení se těší
v dokonalé úctě
Vítězslav Křesina, starosta

Internet na obecním úřadě v Dubu nad Moravou

email: obec@dubnadmoravou.cz
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Skautský tábor Lipová 2013

Skautský tábor Lipová 2013

Skautský tábor Lipová 2013

Mezinárodní účast na akci Stará voda

Dětský den

Skupina Záskok na dětském dni

Hasičská pouť

Malí fotbalisté na výletě v Praze

Společenská kronika
za období od 01.05.2013 - do 31.08.2013
Do svazku městyse Dub nad Moravou byli zapsáni:
Babušeková Sandra
Komárková Pavlína

Dub n/ Moravou
Dub n/ Moravou

Pirkl Tomáš
Dlabač Lukáš

Dub n/ Moravou
Bolelouc

Přejeme hodně zdraví, mnoho radosti a štěstí při výchově nejmladšího potomka.

Blahopřejeme všem našim spoluobčanům,
kteří se dožili významného životního jubilea a oslaví 80 a více roků:
80 let - Hradilová Ludmila
- Leher Walter
- Fišer Josef
81 let - Kluková Anna
82 let -Vychodilová Vlasta
- Václavík František
- Bábek Zdeněk
- Eštvan Petr
83 let - Kočičková Marie
- Fryčová Anna
- Kluka Miroslav
- Bejdáková Berta

Dub n/Moravou
Dub n/Moravou
Bolelouc
Dub n/Moravou
Dub n/Moravou
Bolelouc
Tučap
Bolelouc
Dub n/Moravou
Dub n/Moravou
Bolelouc
Bolelouce

84 let - Ježáková Olga
- Balková Rozálie
85 let - Zedníková Marie
- Richterová Božena
86 let - Doleželová Anna
- Zatloukalová Anna
87 let - Pospíšlová Blažena
- Čechová Milada
89 let - Hradilová Marie

Dub n/Moravou
Bolelouc
Dub n/Moravou
Bolelouce
Dub n/Moravou
Dub n/Moravou
Dub n/Moravou
Dub n/Moravou
Bolelouce

Přejeme hodně zdraví do dalších let.
Rozloučili jsme se s těmito spoluobčany:
Kočička Silvestr

Dub nad Moravou

Svozil Pavel

Dub nad Moravou
Dohnálková Eva
Matrikářka

Informace pro vás:
UPOZORNĚNÍ na velkoobjemový a nebezpečný odpad
V pátek 8.11.2013 budou na místech obvyklých v Dubě nad Moravou, v Tučapech a v Bolelouci přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Kontejnery zde budou do soboty 9.11.2013 do 12.00 hodin.
Nebezpečný odpad proběhne v sobotu 9.11.2013 :
V Dubě nad Moravou
V Tučapech
V Bolelouci
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od 8.00 – 8.45 hod.
od 9.00 – 9.30 hod.
od 9.45 – 10.15 hod.

Do Olympie Olomouc zdarma. Od 28.8.2013 jezdí z naší obce vyhlídkový dvoupatrový autobus s otevírací střechou, který vás zdarma odveze i přiveze do/z Olympie Olomouc. Odjezd z autobusové zastávky „Dubu nad Moravou – náměstí“ vždy každý sudý pátek v 15:46 h. a každou lichou sobotu v 11:46 h. Odjezd z Olympie zpět
vždy každý sudý pátek v 19:00 h. a každou lichou sobotu v 15:30 h. Platí do konce roku 2013.
Soukromá hudební škola IŠA již druhým rokem poskytuje výuku hry na hudební nástroje, a to ve výukových
prostorách v budově kulturního a společenského centra městyse Dub nad Moravou. Bližší informace na tel.č.
608 613 948 nebo e-mail: hs.isa@seznam.cz.
Sběr tříděného odpadu – plastů: Každý občan si může vyzvednout na úřadě městyse žluté igelitové pytle na
sběr vytříděného plastu a nápojových kartonů. Tyto pytle v termínech: 11.10., 8.11. a 6.12.2013 uloží před svou
nemovitost 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 městyse.
Kontejnery ECO TEXTIL: Na základě přání spoluobčanů byly v Dubě nad Moravou, Tučapech i v Bolelouci
umístěny kontejnery na sběr oděvů, obuvi a textilu. Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré
oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zavázaný v igelitových taškách, dále
spárované boty a plastové hračky.
Naučná stezka Bolelouc: Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 12.10.2013 v 15:00 hodin na otevření Naučné
stezky, která byla vybudovaná v rámci projektu: „Naučná stezka Bolelouc a její praktické využití při environmentální výchově českých a polských dětí“ (registrační číslo CZ.3.22/3.3.07/09.01380). Akce se koná na místě
samém. Doprovodný program a občerstvení zajištěno.
Zprávy z knihovny: Od počátku roku bylo v knihovně v Dubě zapsáno 94 čtenářů z toho 26 dětí do 15 let. Bylo
vypůjčeno 4523 knih a časopisů. V měsíci červnu byla provedena Okresní knihovnou Olomouc revize knihovního fondu dle vyhl. Ministerstva kultury 88/2002Sb. Byly vyřazeny opotřebené knihy a stará vydání knih a
všechny knihy byly označeny tak, aby bylo možné používat elektronický knihovní systém CLAVIUS.
Knihy jsou dále obměňovány v rámci výměnného fondu a z prostředků UM. Dovolte mi abych touto cestou poděkovala čtenářkám p.Ondruškové, Šilhové, Čechové a Wágnerové při likvidaci vyřazených knih a následném
úklidu. Obecní knihovně v Dubě nad Moravou se podařilo získat dotaci v rámci programu Veřejné informační
služby knihoven (VISK3).
Název projektu:
Automatizace knihovnických činností v Obecní knihovně Dub nad Moravou
Příjemce dotace:
Městys Dub nad Moravou, IČ 00298867, Brodecká 1, Dub nad Moravou,
Název grantu:
VISK 3, účelové určení dotace: PS, UPS, software
Termín projektu:
v průběhu roku 2013
Cíl dotace:
podpora poskytovatelů kulturních služeb
Celkové náklady:
50.000,- Kč, z toho dotace: 33.000,- Kč
Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.
http://knihovna-dubnadmoravou.webnode.cz, e-mail: knihovnadubnadmoravou@seznam.cz

Kulturní pozvánky:
Viva Mexico - Nejnovější fotograficko-filmová diashow pro veřejnost Kateřiny a Miloše MOTANI napříč celým Mexikem. V tomto pásmu navštívíme spolu úchvatné MAYSKÉ PYRAMIDY. Uvidíme starou míčovou hru
pelota, létající muže VOLADORES i aztécký tanec. Podíváme se do indiánského města SAN CRISTOBAL.
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Na vlastní oči uvidíme tajemný sluneční kámen. 21.12.2012 strávíme přímo u mayských pyramid v Palenque,
tohoto dne totiž končí MAYSKÝ KALENDÁŘ. Navštívíme historicky velmi významnou osadu La Antiqua, kde
přistál poprvé španělský dobyvatel CORTÉZ a spoustu dalšího uvidíte ve čtvrtek 17.10.2013 v sokolovně
v Dubě nad Moravou od 18:00 hod. Více na http://www.motani-photography.com/. Vstup ZDARMA
Cestovatelská přednáška. Městys Dub nad Moravou Vás zve na cestovatelskou přednášku Jirky a Aleny Márových, tentokrát o Zemi vycházejícího slunce - Japonsku. Přednáška se koná v pátek 18.10.2013 v 17:30h.
v kulturním a společenském centru v Dubě nad Moravou. Nahlédnete přímo do života japonské rodiny a poznáte
úžasnou pestrost tajuplné země. Společně navštívíme tajemné chrámy, překrásné zahrady, neklidné sopečné oblasti i nespoutané vodopády. Projedeme se rychlodráhou šinkanzen, budeme obdivovat mohutné zápasníky sumó
i křehké gejši. Ochutnáme exotické jídlo i neobyčejné zvyky v typických japonských restauracích a lázních, ve
kterých se koupají dokonce i opice. Jiří Mára je autorem sedmi cestopisných knih a dokumentárních filmů, které
si můžete na besedě zakoupit za zvýhodněné ceny. Vstup ZDARMA
Lampionový průvod. Klub dětí a maminek Dubínek Vás srdečně zve na tradiční Lampionový průvod, který se
bude konat v podvečer svátku sv.Martina v pondělí 11.11.2013. Zajištěn doprovodný program nejen pro děti,
tombola, vyhodnocení NEJ lampiónu a další.
Království objektivem občanů Království. Sdružení obcí mikroregionu Království pořádá fotografickou soutěž
pro všechny své občany v kategoriích: ARCHITEKTURA MIKROREGION KRÁLOVSTVÍ a MIKROREGION KRÁLOVSTVÍ V AKCI – sport, kultura. Vernisáž výstavy s vyhlášením výsledků se uskuteční v sobotu
16.11.2013 ve 14:00 hod. v Kulturním domě v Císařově.
Rozsvícení vánočního stromečku je naplánována na sobotu 30.11.2013. Již tradičně se vydá průvod od školky
k Mlýnskému potoku vypustit kapra na svobodu. Rozsvícení vánočního stromečku a rozdání dárečků dětem od
sv. Mikuláše proběhne na dětském hřišti v Dubu nad Moravou.
Vánoční koncert se uskuteční 26.12.2013 v kostele Očišťování Panny Marie v Dubě nad Moravou. Přesná hodina začátku bude upřesněna. Účinkují: Tomáš Kočko a orchestr.
Setkání maminek a dětí: Milé maminky, zveme Vás k pravidelnému setkávání nejmenších dětí. Budeme se
scházet v prostorách Kulturního a společenského centra městyse Dub nad Moravou od 15.10.2013, vždy každé
úterý a čtvrtek od 9:30 hod. do 11:30 hod. Děti si budou společně hrát, cvičit, zpívat a učit se dětské říkanky.
Těšíme se na Vás Eva a Bára.

Naučná zteska
Název projektu:
Naučná stezka Bolelouc a její praktické využití při
environmentální výchově českých a polských dětí
(registrační číslo CZ.3.22/3.3.07/09.01380)
Městys Dub nad Moravou s částmi Bolelouc a Tučapy ve spolupráci s partnerskou obcí Leśnica pořádá
každoročně několik kulturních a sportovních aktivit,
které obě obce prostřednictvím projektu „Naučné
stezky Bolelouc” rozšíří o společnou enviromentální
výchovu dětí. Naučná stezka Bolelouc je vytvořena
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na pozemku, který byl z původní komunální skládky
přetvořen na relaxační zónu pro obyvatele. Naučná
stezka vede velmi zajímavým terénem, jež dal možnost vytvořit atraktivní vyhlídku na celý areál i vytvoření odpočinkového místa u vodní nádrže. Přístup
na Naučnou stezku Bolelouc budou mít všichni návštěvnici bezplatně. Klíčovou aktivitou projektu je
vytvoření Naučné stezky Bolelouc s tematickým
zaměřením na vyskytující se flóru.

Pozemek, který je rozdělen na čtyři téměř rovinné
plochy s přilehlými svahy, je rozdělen stezkou
v délce asi 1 km. Tato stezka je zhotovena položením
kamenné drtě na hliněný plát a následně zpevněna 5
cm šotoliny. Součástí stezky je vytvoření vyhlídky,
která je lemována dřevěným zábradlím z hranolů a
latí, o délce 6 metrů. Podél stezky jsou osazeny lavičky se stolky pro odpočinek návštěvníků, a to například v rámci vyhlídky nebo kolem vodní plochy.
Celá stezka je řešena bezbariérově, mohou ji tedy využít i tělesně handicapovaní lidé.
Podél naučné stezky je rozmístěno 10 ks informačních tabulí v českém i polském jazyce, které zahrnují
informace o vyskytující se flóře, především o nejatraktivnějších druzích listnatých i jehličnatých stromů, rostlin a keřů. Díky těmto informačním tabulím
je naučná stezka výbornou praktickou pomůckou při
výuce dětí a žáků v oblasti flóry a environmentální
výchovy.

ného na environmentální výchovu. Pobyt je určen pro
děti základních škol a jeho aktivity směřují k posílení
pozitivních vztahů dětí k přírodě. Cílem společného
pobytu je naučit děti rozlišit a pojmenovat druhy
stromů, ohleduplně se chovat v přírodě, obohatit si
slovní zásobu o nová slova, uplatnit fantazii a tvořivost, procvičit si smyslové vnímání a v neposlední
řadě podpořit udržení přátelských vztahů dětí navázaných na akcích, které proběhly v minulých letech
v rámci projektu Česko-polský kulturní rok v obci
Dub nad Moravou. Pro 20 polských dětí z Leśnice a
20 českých dětí bude uspořádán tématicky zaměřený
pobyt, který prohloubí již navázané vztahy a
s využitím naučné stezky poskytne dětem výchovu
v oblasti poznávání obecné ochraně přírody a krajiny.
Pobyt polských dětí se uskuteční ve dnech 11.13.října 2013.
Naučnou stezku Bolelouc mohou ke své výuce využít
i školy, letní tábory, domy dětí a mládeže apod.
Stezka tak bude výbornou praktickou pomůckou při
vzdělávání dětí a mládeže.

Druhou klíčovou aktivitou projektu je uspořádání
společného pobytu českých a polských dětí zaměře-

Slavnostní otevření Naučné stezky Bolelouc je naplánováno na sobotu 12.října 2013.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) „Překračujeme
hranice“
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) „Przekraczamy granice”

Základní škola
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás na stránkách Dubského zpravodaje co
nejsrdečněji pozdravit v novém školním roce
2013/2014 a sdělit Vám informace o změnách, které
se týkají místní základní školy. Paní Mgr. Miluše
Šišková odchází po 22 letech ve funkci ředitelky školy do důchodu, ale nadále zůstává jako učitelka děje-

pisu. Touto cestou bych jí chtěl za vše, co pro školu
udělala, poděkovat. Na její místo nastupuji já jako
nový ředitel. Velká většina žáků současných i bývalých mne dobře zná, jelikož v Dubu učím již 15 let.
Zástupkyní ředitele zůstává jako v minulém školním
roce paní Mgr.Ivana Buchtová……….……………..
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Dále bych chtěl mezi námi přivítat paní učitelku Mgr.
Lenku Weiserovou, která se vrací po mateřské dovolené a dalšího nového pedagoga, pana Mgr. Antonína
Cigánka. Součástí subjektu je i mateřská škola, kde
na místě vedoucí učitelky zůstává paní Naděžda Barnetová. Nově se stala učitelkou paní Pavla Fildánová.
K jiným změnám na naší škole nedošlo. Já osobně
považuji školu za velmi významnou součást našeho

městyse a mohu vám slíbit, že udělám vše pro její
rozvoj. Jako jeden z důležitých úkolů je před námi
spuštění nového školního webu, na němž se intenzivně pracuje. Nové školní stránky se představí veřejnosti na počátku prosince tohoto roku a věřím, že se
stanou kvalitním informačním a komunikačním nástrojem, který bude fungovat k oboustranné spokojenosti.

Mgr. Radim Voštinka, ředitel ZŠ a MŠ Dub nad Moravou.

Zapojení školy do výzvy EU peníze školám

Vážení rodiče, vážení spoluobčané,
V krátkosti bych vás chtěla seznámit s výsledky tříletého projektu, který byl součástí OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – oblast EU peníze školám.
Učitelé základní školy se zapojili do EU projektu
Moderní vzdělávací technologie v každodenní výuce
/ v rámci projektu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost/. Tento projekt byl v naší škole realizován
v období září 2010 až únor 2013. Celková výše finanční podpory činila 1 184 135 Kč, přičemž získané
peníze byly využity následujícím způsobem:
1) vybavení školy /interaktivní tabule, notebooky,
počítače, dataprojektory, kopírky a další.
2) kurzy pro neaprobované učitele Aj / zaměření na
rozvoj metodických a jazykových kompetencí/,
3) kurzy pro učitele zaměřené na vytváření interaktivních vyučovacích hodin a tvorbu digitálních učebních materiálů, tzv. DUM / práce se softwarem pro
interaktivní tabuli, práce v programu PowerPoint,
využití software ACTIVstudio ve výuce…/,

4) programy primární prevence pro žáky 2. st. v
rámci prevence sociálně-patologických jevů,
5) tvorbu digitálních učebních materiálů do různých
předmětů /Aj, Čj, F, Ch, Př, Z, Vv, Prvouka, Vlastivěda/; v rámci předmětových komisí byla vytvořena
portfolia pro jednotlivé předměty, v nichž jsou pracovní listy a DUMY archivovány a jsou tak
k dispozici všem pedagogům.
Školu již také požádali učitelé z jiných ZŠ o poskytnutí materiálů vytvořených v rámci projektu.
Při závěrečném hodnocení naší účasti v projektu můžeme konstatovat, že se zlepšilo vybavení školy výukovými technologiemi, vznikla řada materiálů pro
každodenní využití ve výuce a tvorba digitálních
učebních pomůcek přispěla k rozvoji schopností pedagogů využívat moderní technologie pro přípravu na
výuku i ve výuce samotné. Díky financím z projektu
byli žáci systematicky zapojeni do kvalitních programů v rámci prevence patologických jevů bez nutnosti za programy platit.
Mgr. Miluše Šišková
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Klub seniorů - ohlédnutí za poutí
Je začátek roku 2013 a my se rozhodujeme, jestli pořádat VI. pouť seniorů, nebo jestli od ní upustíme.
Než jsme se ale stačili rozhodnout, zjistili jsme, že
vyšší moc rozhodla za nás, protože se datum naší
pouti objevil na seznamu všech dubských poutí a byl
stanoven na 8. 6. 2013. Od února do června je ale ještě spousta času a tak jsme pouť pustili z hlavy. Ale
čas neúprosně ubíhá a datum 8.6. se rychle přiblížil,
tak jsme se tedy přípravám na pouť začali věnovat.
Přes malé nedorozumění v seniorklubu jsme vše pečlivě naplánovali a připravili, ale stejně jsme
s obavami očekávali, jak vše dopadne. Jak si všichni
pamatujete, počasí začátkem června bylo deštivé,
farní dvůr jedno velké, blátivé staveniště, do stodoly
pršelo.
V pátek před poutí k naší úlevě přestalo pršet, dvůr
docela obeschl a naše nálada se trochu zvedla. A přišla sobota. Obloha bez mráčku, nebe vymetené a sluníčko se na nás smálo. Tak jsme si řekli, že nás přece
jenom nahoře má někdo rád. Ranní přípravy ve stodole probíhali v klidu, bez zbytečných nervů a
v dobré náladě. Stejně jsme ale měli obavy, kolik
poutníků přijede a jestli ta naše práce nebude zbytečná. Ve stodole nad námi létaly vlaštovičky, tak jsme
si říkali, že je to třeba dobré znamení.
Asi od půl jedné si našli první poutníci cestu do
stodoly, ale obavy jsme měli pořád. Ve dvě hodiny
začínala mše. Po nahlédnutí do kostela nás obavy o
návštěvnosti přešly. Kostel byl plný lidí. Aby ale i
příroda ukázala, kdo je ve světě pánem, nebe se zatáhlo, začalo bouřit a přišla pořádná sprška. Naštěstí
to bylo v době, kdy byla většina lidí v suchu v kostele
a ten zbytek v suchu ve stodole. Jedinou nepříjemnost, kterou bouřka způsobila, byla rozblácená cesta
na farní dvůr, ale to přicházející lidé vzali
s přehledem, že přírodě se neporučí. Po skončení
mše nám začal pořádný kolotoč. Všichni se nahrnuli
do stodoly, rychle obsadili místa u stolů, naši muži
narychlo chystaly další lavice aspoň na sezení, ale i
ty se rychle zaplnily. Tak ti, na které se nedostalo,
museli s hrnečkem v ruce stát.
Dobrou náladu obstaraly jako vždy Zpěvanky,
s kterými si lidé s chutí zazpívali známé písničky.

K našemu překvapení složila paní magistra Slepicová
– vedoucí Zpěvanek, písničku „Dubské věže“, kterou
zahrály a zazpívaly nejen v kostele, ale potom ještě
pro ty, kteří jí neslyšeli ve stodole. Svoje vystoupení
Zpěvanky zakončily tancem se stuhami a sklidily zasloužený potlesk.
Další vystoupení měly Stepařky – dubské skautky,
které svým mládím a temperamentem okouzlily a potěšily snad všechny přítomné. Po jejich vystoupení
nám odpoledne zpestřil svojí hudbou pan Tichý, při
které si pár přítomných i zatančilo. Odpoledne utíkalo v dobré náladě, připravené jídlo a občerstvení se
rychle ztrácelo, příroda se umoudřila a opět nás obdařila sluníčkem a tak k všeobecné spokojenosti skončila naše pouť.
A já bych chtěla na tomto místě poděkovat panu
Šilhovi, že přivítal v kostele kněze, který sloužil mši
sv. a všechny přítomné a že na konci mše poděkoval
za nás seniory. Další dík patří paní Ludmile Skopalové, že se vzorně věnovala našim pozvaným účinkujícím.
Ale hlavně musím poděkovat všem seniorům, kteří se
aktivně podíleli na přípravě pouti. Nebude to jmenovitě, protože jich bylo mnoho, byly to ženy, které
v průběhu týdne a hlavně v pátek před poutí uklízeli
okolí fary a kostela, muži, kteří vzorně uklidili dvůr a
připravili vše ve stodole, všem, kteří se podíleli na
přípravě v sobotu ráno a všem, kteří obsluhovali
v sobotu odpoledne a také všem, kteří napekli cukroví do balíčků, kterého bylo hodně a přece toho bylo
málo, protože se velice brzy prodalo a na všechny,
kteří ještě chtěli, se nedostalo.
Nebudu teď psát, jestli uspořádáme příští rok pouť – i
když, někteří odcházející poutníci si to přáli, na to je
příliš brzy a čas to ukáže.
Ale na závěr řeknu, že VI. pouť se nám vydařila.
Dokázali jsme, že když se chce a máme společný zájem, že se dílo vydaří. Že ještě i v našem věku dokážeme vykonat kus pořádné práce. Tak ještě jednou
senioři dík!...............................................................
Za výbor seniorklubu M.Škrlová.
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Fotbal
BENJAMÍNCI TJ SOKOL DUB NAD MORAVOU
Konec jarní fotbalové soutěže mladších benjamínků, ročník 2005, byl pro kluky hodně náročný. Po
suverénním vítězství ve skupině B OFS, čekal na
kluky třídenní mezinárodní turnaj v slovenské Korni.
Z 18 účastníků skončili na pěkném 16. místě, což
v přepočtu na počet obyvatel obcí, ze kterých pocházeli účastníci turnaje, bylo malé vítězství. Kluci se
rvali s každým soupeřem, když např. porazili ligovou
Trnavu 2:0, s vítězem celého turnaje Sigmou Olomouc prohráli pouze 1:3 a s Bohemians 1905 0:3.
„Malošky“, ročníky 2006 a 2007, čekal v Libině
také těžký turnaj. Zde kluci vyhráli 4 z 6 náročných
zápasů, 1 remizovali a 1 prohráli. V silné konkurenci
se kluci dokázali prosadit a získali bronzové medaile
a pohár. Další turnaj se uskutečnil v Tovačově. Zde
již mladí benjamínci, ročník 2005, nedarovali nikomu
ani bod a ziskem zlatých medailí a poháru napodobili
ty nejmenší.
Po měsíční prázdninové pauze kluci odjeli na 4
denní letní soustředění na Rusavu, kde se bavili nejen
fotbalem, ale i různými soutěžemi a hrami. Kluci měli k dispozici bazén, saunu, vířivku, hřiště s přírodním
trávníkem i umělým povrchem. V rámci soustředění
sehráli i 2 přátelská utkání v Bystřici p. Hostýnem.
Dne 24.8.2012 se kluci, ročník 2005 poprvé účastnili
fotbalového turnaje v Horní Moštěnici, kde skončili
na 11. místě z 12 týmů. Po roce se nyní kluci vrátili
na místo činu a tentokrát nenašli žádného přemožitele. Všech 6 zápasů zvládli skvěle a zaslouženě si od-

vezli zlaté medaile a obrovský pohár pro vítěze turnaje. Současně s tímto turnajem probíhal na stejném
místě i miniturnaj 4 týmů pro ročníky 2006 a 2007.
Také naši „Malošci“ nenašli přemožitele a navlékli si
zlaté medaile. Společný úspěch obou týmů oslavili
kluci jejich prvním přípitkem šampaňským (dětským)
z poháru pro vítěze.
V září a říjnu nás čeká soutěž OFS, kam jsme
letos poprvé přihlásili dvě družstva. V prvním kole
vyhrál ročník 2005 všechna 3 utkání, „Malošci“ 2krát
vyhráli a 1 těsně prohráli.
Od listopadu 2013 do března 2014 nás čeká
spousta halových turnajů (Šternberk, Olomouc,
Korňa, Praha….)
V lednu 2014 bychom rádi uspořádali 2. ročník
turnaje pod záštitou trenéra FK Dukla Praha Richarda
Poláka. Tímto vás na něj srdečně zveme. Čekají vás
skvělé zážitky, malé občerstvení a bohatá tombola
(podepsaný dres lig. týmu FK Dukla, míče, dorty,
kopačky, celkově až 200 cen)
Stále také zveme další kluky, ročníky 2005-2007,
kteří nechtějí trávit veškerý volný čas u počítače a
mají chuť si trochu zasportovat, ať přijdou mezi nás
na hřiště v Dubu nad Moravou. Tréninky se konají
každé ÚT, PÁ od 17h. Budeme se těšit.
Více info o výsledcích, konání turnajů a zápasů
najdete na www.tjdub.estranky.cz
Trenéři : Pavel Janošík Patrik Kopeček

Inzerce – oceňování nemovitostí
Zajímá Vás tržní hodnota Vaší nemovitosti? Prodáváte, kupujete, dědíte nebo darujete nemovitost?
Potřebujete znalecký posudek kvůli dani nebo majetkovému vyrovnání? Nabízím zpracování znaleckého posudku a ocenění rodinného domu, bytu, chaty, pozemku i nebytových prostor za bezkonkurenční ceny!
Ing. Olga Šponerová, Tyršova 144, Dub nad Moravou, tel.: 731 354 344, mail: ocenovani.dub@centrum.cz
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SDH Dub nad Moravou
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vás seznámil alespoň v krátkosti
s akcemi pořádanými SDH Dub nad Moravou.
Dne 20. dubna 2013 proběhla šestá Hanácká hasičská
pouť. Za doprovodu dechové hudby Věrovanka jsme
prošli průvodem z náměstí městyse Dub nad Moravou do kostela, kde nás uvítal velebný pán -otec Kornek. V kostele následovala slavná bohoslužba za živé
a zemřelé hasiče. Po ukončení bohoslužby, jako již
tradičně následoval bohatý program:
- ukázka techniky jak současné (HZS Olomouckého
kraje a okolních sborů), tak i té historické
z Hasičského muzea v Dřevohosticích.
- soutěže pro děti (s těmito soutěžemi nám pomohli
Skauti z Dubu nad Moravou, za což bych jim
chtěl poděkovat);
- ukázka Dráčků z Dubu zde nám ukázali hašení
požáru.

K tanci i poslechu nám celé odpoledne zněla příjemná hudba místní skupiny Záskok.
Dne 8. Června 2013 proběhl již XII. ročník Memoriálu Stanislava Vystrčila a 9. června Pohárová soutěž
mladých hasičů. I když na memoriál nám nepřálo počasí a účast družstev mužů a žen byla slabší, druhý
den na soutěži mladých hasičů jsme si to vynahradili
a nevěděli jsme kam dřív skočit. Zvládnout třicet kolektivů Mladých hasičů není tak jednoduché, jak se
zdá - aby šlo vše podle plánu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli svými cenami do soutěží, a všem členům i nečlenům našeho SDH za pomoc při pořádání
těchto akcí.

Marcel Babušek
Starosta SDH Dub nad Moravou

Vzpomínky – trhovec Hapka
V obecní pastoušce žil osamělý muž, jmenoval se
Hapka a byl trhovcem. Řeči mnoho nenadělal, chodíval sám a všude kam přišel, zdravil slovem „MÁCTA“. Sám se živil a nikomu neubližoval. Jednou
týdně byl zván do učitelské rodiny na oběd a i když
po něm nic nežádali, vždy se rozhlédl po dvorku a
zahrádce a něco jim udělal nebo opravil – nechtěl být
příživníkem. Od lidí vykupoval jejich výpěstky a
v trhové dny je vozil do trhu do Olomouce. Vždy šel
celou cestu pěšky a vozíček táhl za sebou. Když zboží doprodal, šel do olomoucké známé kavárny „U
Ruprechta“. Poseděl u kafíčka a pak se zase se svým
vozíkem vrátil pěšky do Dubu.

Když jsem chodila do dubské měšťanky, byl ředitelem pan Metoděj Horák, který byl i výborným řečníkem na různých místních oslavách. Naši třídu
vyučoval český jazyk a jednou jsme měli za úkol napsat charakteristiku známého člověka. Vzpomněla
jsem si na trhovce Hapku a psala o něm. Pan ředitel
chodil mezi lavicemi, někde se pozastavil a sledoval
psaní. I u mne si přečetl, co mám napsáno a řekl mi:
„ Vím, o kom píšeš, ale nezapomeň, že takový člověk
jako je on, by si zasloužil mít před svým jménem slovíčko PAN“. Nikdy jsem na to nezapomněla. Vždyť i
ten prostý, osamělý člověk má srdce toužící po trošce
lidského štěstí a jeho život ozařovaly chvíle prožité
v krásném, bezstarostném prostředí.........…………..

Vzpomínala Blažena Pospíšilová.
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Skautská hlídka
Informace o činnosti skautských oddílů Dakota a Severka Dub nad Moravou.

Po vskutku vydařeném létě je nyní příležitost shrnout
naši pestrou činnost za několik měsíců od posledního
vydání zpravodaje. Vraťme se tedy do začátku června.
8.6.vystupovaly naše skautské stepařky na pouti seniorů a 9.6. jsme stavěli indiánské stany teepee (čti
týpí) pro dětský den v Biskupcích.
15-24.6. přiletěl na návštěvu náš přítel z Kanady Wayne Sedon s manželkou. Tento člověk částečně
sponzoroval pobyt Dubských skautů v Kanadě v roce
2009.
Bohatý program, který jsme jim připravili, si
s nadšením užili. V tomto čase jsme stihli pomoci
zajistit dětský den v Kralicích 21.6. a 22.6. v Ivani. V
této malé vesničce u Tovačova je úžasné pozorovat,
jak velká skupina nadšených rodičů dovede připravit
skvělý program v indiánském stylu!
Jsme rádi, že již pátým rokem tuto akci pomáháme
zajišťovat. Stavěli jsme 3 teepee, ve kterých rodiče se
svými dětmi spí, a dále provozujeme 3 – 4 stanoviště
v programu. K dobré pohodě i v Ivani hraje skoro již
tradičně dubská skupina Záskok. Velmi si to zde užívali i naši hosté z Kanady.
28. – 29.6. začíná nakládání materiálu na tábor. Tentokrát jsme museli využít i kamion, který nám převezl spoustu materiálu na naše tábořiště do Lipové.
S přepravou nám vyšel vstříc, velmi ochotně, pan
Alois Trefil z Věrovan.
30.6.-3.7. stavíme tábor. Společně s našimi rovery a
pomáhají stavět i někteří rodiče. Za což jim patří velký dík.
4.7.– 18.7. probíhá za nádherného počasí tábor
v indiánském duchu a názvem „WOUNDED KNEE
– PORANĚNÉ KOLENO“. Užíváme si velmi tep-
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lých dnů, spoustu her, rukodělek, koupání, etapovek,
sportování (např. ringo, lacros, indiánský hokej shiny
atd.) prolézaček, táborových ohňů a indiánské sauny.
Letošní tábor byl mezinárodní, neboť s námi na táboře i po něm pobývali Tim Pollock z Kanady, Arjan
Becker z Holandska a 8 skautů ze Skotska (3 vedoucí
a 5 roverů). Velký zájem vzbudili svými skautskými
kroji včetně kiltů.
Letos náš tábor přijel navštívit pan starosta – Vitěslav
Křesina s manželkou a vnoučaty. Také nás na jeden
den přijely navštívit 3 rodiny našich bývalých členů,
kteří začínali skautovat s námi v roce 1990. Přijeli
s manželkami a dětmi a všichni si s námi prožili nedělní den. Je potěšující, když se po tolika letech „naše
děti“ vracejí a mají chuť pokračovat i se svými dětmi.
Tábor si s námi užívali dvě postižené děti, kterým
pobyt mezi „zdravými“ dětmi velmi prospívá. Musím
vyzvednout jednu u místních obyvatel velmi ceněnou
činnost. Každoročně vyráží skupiny dětí do vesnic
v okolí našeho tábořiště, aby nabídly lidem nezištnou
pomoc. Hlavně si tuto pomoc pochvalují staří lidé,
kterým děti pomohou s drobnými pracemi. Ti velcí
posečou zahradu či naštípou dříví. Odměnou jim bývá nějaký mls a pochvalný dopis od navštívených rodin, které si potom čteme u večerních posezení.
Skvělou atmosféru také naladili manželé Kratochvílovi, kteří přijeli se svými bubínky, píšťalami a chřestítky na které děti hrály. K tomu si zpívaly a tančily.
Za
krásného
slunečného
počasí,
všichni
v indiánských šatech, lehce podlehli myšlence, že
jsou v opravdovém indiánském táboře, obklopeni indiánskými stany a hlubokými lesy.
Také nás navštívil profesionální kriminalista, poručík
Robert Kolář. Přiblížil dětem jejich náročnou práci
s praktickými ukázkami. Dík také patří paní Jiřině
Zbožínkové, která nám opět předvedla pravidla první
pomoci, kde jsme si mohli vyzkoušet základní

postupy v praxi. Pravidelně jsme sedávali ve sněmovním teepee, kde se vzpomínaly a rozebíraly zážitky z nočních hlídek, her, ze spaní pod širou
oblohou, kdy jsme mohli vleže pozorovat hlubiny
vesmíru se spoustou krásných souhvězdí, které nebyly narušovány světelným smogem z měst, zpívání při
kytarách a táborových ohních. Příští rok to bude již
25 let, co jezdíme tábořit na toto krásné místo, které
nám přirostlo k srdcím. Nedovedeme si představit
jezdit jinam. Věříme, že zde budeme moci tábořit i
nadále. 18.7. jsme po několika propršených letech
bourali tábor za sucha. Ráno jsme odvezli 5 skotských skautů do Moravského krasu, kde začali plnit
úkol od vévody z Edinburgu, kdy mají tito chlapci
ujít během tří dnů 60 km v cizí zemi bez pomoci dospělých. Mají jen mapy a buzolu. První trasa vedla do
Sloupu, druhá do Němčí a třetí do Roztání. Chlapci
vše perfektně zvládli. Skotští vedoucí v té době pozorovali, jak si dobře vycvičení skauti rychle poradí
s bouráním tábora
19.7.Po troše odpočinku jsme v pátek odpoledne začali připravovat zázemí na tradiční Indiánský den a
Country bál v Bolelouci u jezu. Pracovali jsme až do
pozdních večerních hodin. Už před 14 hod 20.7., kdy
začíná Indiánský den se začínají trousit lidé. Letos
opravdu počasí přeje! Odpolední program svoji hud-

bou doprovázela skupina Záskok. Děti si užívaly
jízdy na koni, raftech, lukostřelby, hodu sekyrou a
oštěpem, střelby ze vzduchovky, skákání na trampolíně aj. Večer se rozjel Country bál se skupinou Šediváci. Zpestřením programu jak odpoledního, tak
večerního bylo vystoupení našich stepařek, ale také
Skotů, kteří vyučovali zájemce o skotské tance. Vyřádili se u toho velcí i malí. Velký dík patří těm, kteří
se podíleli na této velké akci. Ať už to byl pan Ivan
Matlášek se svým koněm, či všichni od občerstvení a
dalších aktivit. Velký dík patří rodičům, kteří podpořili krásnou tombolu pro děti. Poděkování patří i panu
starostovi za přednesený pozdrav pro naši akci.
Ráno vše uklízíme a odpoledne se se Skoty a Kanaďanem přesouváme na prohlídku Olomouce. Procházíme s nimi historické památky. V podvečer už
odjíždíme směr Praha a v pondělí 22.7.celý den provádíme naše přátele rozpálenou Prahou. Tímto děkuji
Pavlovi a Zbyňkovi Rychlým za pomoc s tlumočením
a zajištěním pobytu našich zahraničních přátel v Praze. Rodičům od našich skautů, panu Janouškovi a
Kovaříkovi, za veškerou přepravu našich hostů.
Panu Šilhovi, za provedení kostelem a farou. Také
všem skautům a rodičům, kteří nám pomáhali ještě
jednou velké DÍKY!...............................................

..................................................

Na závěr bych chtěl avizovat, že zájezdy na plavecký bazén do Přerova začínají v pátek 18 října. Odjezd z Dubu
n/M v 17 hod. od lékárny.
Dne 22.12. přivezeme a budeme roznášet po obcích tradiční „Betlémské světlo“Případné dotazy zodpovím na tel.
Čísle 732541643
S přáním krásných podzimních dnů
Lubomír Vaňák – Ester

Rodný kraj.
Svůj rodný kraj má každý rád
a rád se vrací domů,
někdo tu zůstal, jiný může vzpomínat
na lány obilí, šumění stromů.
Na řeku Moravu, co krajem točí se a vine,
na vlídnou rovinu, milou nám nad jiné.
U okna stojím, rodnou ves jak na dlani,
vidím ji při raním úsvitu i večerním klekání.

Krajině vévodí krásný chrám
jemuž důstojnost neubrala staletí ani války,
pod modrou oblohou dívá se, do širé hanácké dálky.
Dnes všechno mění se, co dnes je, zítra není
ten obraz u okna snad se nezmění.
Až my tu nebudem – čas rychle letí,
budou se na něj dívati děti našich dětí……………….
Blažena Pospíšilová
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