Vážení spoluobčané, drazí přátelé.
Na základě upozornění našeho šéfredaktora pana Václava Faltuse
ml., kterému chci poděkovat za jeho práci a popřát vše jen dobré,
usedám k sepsání tohoto článku.
Dnes je 4.prosince 2013 a svátek má Barbora. Za mého dětství
naši rodiče uctívali sv. Barborku i sv. Mikuláše a dostávali jsme za
oknem do punčochy nějaký oříšek, jablíčko a pamlsek. Rok 2013
je pro mě velice vzácný. Jsou zde tzv. jubilea – moje drahá maminka se narodila v roce 1923, můj bratr Jiří v roce 1943 a právě
před chvíli jsem mu blahopřál k dožitým sedmdesátinám. Já jsem
se narodil v roce 1953 a děkuji osudu za to, že jsem mohl oslavit
šedesáté výročí svého narození v kruhu své drahé rodiny a svých
přátel. Dovoluji si poděkovat touto cestou všem gratulantům.
Moje drahá manželka, nyní již babička čtyř vnoučat, pochází
z rodu rumunských Slováků. Já pocházím z rodu Volyňských Čechů. Jakmile jsem se přestěhoval do Bolelouce, naše sousedka mě
nazvala přivandrovalcem – a měla pravdu. Všichni jsme poutníci
na této zemi. Někdo ujde kratší, jiný delší cestu. Věřím, že jsem
svým životem nezpůsobil nikomu pohoršení a dodržel odkaz
svých předků, kteří zpívali: „Všude kam přišli, světlo nosili, ti
národ český, neposkvrnili“.
Naši předkové odcestovali do cizích zemí za obživou.
Moji předci vytvořili v oblasti kraje Rovna (nedaleko
Kyjeva) velké společenství. Nejdříve museli pokácet
část lesů, které koupili od jisté hraběnky. Založili
obce, fungující hospodářství, mlýny, cukrovary, pivovary, chmelnice, výrobnu betonových prefabrikátu,
cihelny, atd. Tehdejší car Nikolaj je osvobodil od
povinné vojenské služby. V jedné obci žili svorně
Češi, Němci, Poláci, Ukrajinci i židé. Po nástupu
fašismu se toto změnilo. Nejdříve nacionalisté začali
vraždit židy, pak Poláky. Před koncem druhé světové
války nastoupili benderovci a bojovali za „čistou“
Ukrajinu. Moje babička vykládala, že u nich na hospodářství pomáhali dva chlapci – jeden žid a druhý
Ukrajinec. Jedli u jednoho stolu jako přátelé. Po vypuknutí těchto událostí viděla, jak ten ukrajinský

chlapec utloukl na jejich zahradě rozporkou – to je
část koňského postroje – toho židovského chlapce.
Do konce svého života z této události měla trauma.
Tyto události se stále stupňovaly. Psi nosili domů
lidské ostatky. Studny byly naplněny lidskými končetinami. V tu dobu můj tatínek a strýc procházeli
peklem druhé světové války. Po boku Druhého ukrajinského frontu byli nasazeni nejdříve pod vedením
pluk. Kratochvíla, poté pluk. L. Svobody do bojů za
osvobození vlasti. Nejdříve hráli jako muzikanti pod
vedením Víta Nejedlého, pak byli převedeni jako
sanitáři a poté jako samopalníci. Náš tatínek se
zhroutil a byl propuštěn do civilního léčení a strýček
prošel Duklou a celým tím peklem až sem na Šumpersko.

Již krásně restaurovaný kostel ve Staré Vodě

Skauti při akci „pohádkový les“

Skautská výprava na liščí chatu

Skautská výprava na liščí chatu

Lampionový průvod na svatého Martina

Skupina Záskok na hudebním večeru

Vánoční dílny

Vánoční dílny

Nikdy nevykládal, co prožil hrůz, až po dlouhé době
napsal dopis mému prostřednímu bratrovi Václavovi, aby ho potěšil na vojenské službě – v tom dopise
nám zanechal své vzpomínky a prožitky.
Mám v plánu tento dopis přečíst u nějaké příležitosti
našim školákům.
Postrádám ve školních osnovách připomínání těchto
událostí. Po skončení druhé světové války došlo
k dohodě mezi československou a sovětskou vládou
a cca 40tis. lidí z Volyně v roce 1947 osídlili oblast
vysídlených Němců. Přijeli vlakem, ve vagónech
všechen dobytek, koně, krávy, prasata. Všechno co
zbudovali, museli opustit, protože se tam nedalo žít.
Naše rodina se usadila v obci Kunín, kde je dnes
známá mlékárna. Na hospodářství nezůstalo žádné
nářadí, protože tzv. zlatokopové všechno sebrali.
Tatínek s dědečkem posekali s kosou několik hektarů obilí a ručně svázali do mandelů. Pak teprve pořídili samovaz, který tahali tři koně. Když zřídili
fungující rodinné hospodářství, přišla kolektivizace
a všechno pole, chlévy, dobytek, zásoby krmiva a
ostatní museli zdarma odevzdat do státního statku.
Naši se museli zaměstnat v n.p. Autopal, kde byli
nuceni znovu se zaučovat a pracovali zde až do důchodu. Nikdy nereptali a jsem vděčný, že jsem vyrostl v tomto láskyplném prostředí třígenerační
rodiny.
Když jsem v roce 1964 přijel s rodiči z návštěvy
Šestákova a ukázal dědečkovi fotky domu, který postavil a zahrady, kterou vysadil, tento frontový bojovník z první světové války, byl dojat. Dědeček
pocházel z dvanácti sourozenců a vykládal, že když
na frontě došly patrony, museli jít na takzvané
„URA“ - to je na bodáky, protože byl vyučený kovář, měl fyzičku, přežil. Po skončení války, aby se
dostal domů, musel jet několik set kilometrů na
střeše vagonu nákladního vlaku. Byl radostný a veselý člověk. Když uviděl ty fotky, poprvé jsem viděl
na jeho tváři slzy.
Drazí přátelé, poněvadž jsem vstoupil do druhé poloviny poslední třetiny svého žití, nemějte mně za
zlé, že využívám této příležitosti ke krátkému zavzpomínání. Vás, mladé přátele prosím, buďte hrdi
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na svou obec, kde jste vyrůstali. Až Vám bude jednou proděkan fakulty „spectabilis“ předávat diplom
inženýra, magistra nebo doktora věd, neříkejte, že
jste z Olomouce. Přiznejte, že jste z Dubu nad Moravou, Tučap nebo Bolelouce. A vy, co dnes můžete
vycestovat na kterýkoli kontinent světa, pamatujte,
že vždy budete přivandrovalci, ale nikdy nezapomeňte, odkud jste vyšli a dělejte svým obcím čest!
Vzpomínám na slova maminky mojí ženy, kterou
vychovala a která mě již větší polovinou mého života provází na cestě tohoto světa. Byla to i moje maminka – neuznávám slovo tchýně. Říkala: „Vítku,
nehoň sa telo, všaděl dobře, kdě nás není, všaděl
chleba o dvůch kůrkách“. Část života prožila v Rumunsku, několik let v Brazílii, kde pracovala na kávových plantážích. Drazí mladí přátelé, vezměte si
k srdci i slova této prosté ženy. Drazí přátelé. Na
konci roku 2013 chci poděkovat všem, kteří přispěli
k zdárnému chodu našich obcí. Děkuji všem spolkům, hasičům, myslivcům, skautům, seniorům, sokolům, Dubínku, panu řediteli, všem pedagogům a
zaměstnancům naší ZŠ a MŠ Dub nad Moravou, také děkuji hudební skupině Záskok a dechové hudbě
Věrovanka za jejich účast na některých našich akcí
a také našemu chrámovému sboru za jeho aktivitu,
dále lékařům MUDr. Hrabalovi, MUDr. Spurnému,
MUDr. Podivinské, MUDr. Sobotkové a našemu
duchovnímu správci Mgr.PhDr. Janu Kornekovi
Th.Lic. Děkuji všem podnikatelům, řemeslníkům a
obchodníkům působícím v našich obcích. Naše obce
jsou pěkné, veškerá infrastruktura zařízena, detaily
se dopilovávají a mnoho lidí chce u nás bydlet.
Ve středu 27.11.2013 proběhlo jednání Svazku obcí
na Veolii. Tak jak bylo oznámeno na veřejném zasedání zastupitelstva městyse, pokud nenastanou
enormní nároky ze strany vodoprávního úřadu
MMO, na rozšíření ochranného pásma, termín
07/2014 by mělo být dodržen. Dále se pracuje na
možnosti připojení na olomoucký vodovod.
Vážení, přeji všem v klidu prožitý advent a všem
prožité vánoční svátky v láskyplném prostředí jen
s dobrými lidmi. Bůh žehnej nám Všem, naším obcím, naší vlasti……
… V dokonalé úctě Vítězslav Křesina

Společenská kronika
Za období od 1.9.2013 do 30.11.2013
Do svazku městyse Dub nad Moravou byli zapsáni:
Achillesová Ema
Spáčil Jakub

Dub n/Mor.
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 - Matoušková Zdenka

Bolelouc

84 let - Mudrá Marie

Dub n/Mor.

81 let - Vávra Josef
- Rychlá Zdenka
- Soušková Emílie

Dub n/Mor.
Bolelouc
Bolelouc

86 let - Pulchertová Marie
- Indrák Jaroslav

Dub n/Mor.
Dub n/Mor.

87 let
82 let - Hanečková Drahomíra
83 let - Šemberová Ludmila
- Žujová Danuše

- MVDr. Coufalík Vojtěch

Bolelouc

Dub n/Mor.
Dub n/Mor.
Dub n/Mor.

88 let -Tesařík Jaroslav
- Pospíšilová Zdeňka

Dub n/Mor.
Dub n/Mor.

Přejeme hodně zdraví do dalších let.
Rozloučili jsme se s těmito spoluobčany:
Zatloukalová Anna
Eichlerová Hana
Sedláček Jaromír

Dub n/Mor.
Dub n/Mor.
Bolelouc
Dohnálková Eva - Matrikářka

Přání senátora Martina Tesaříka
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám úvodem popřál příjemné
prožití vánočních svátků a do nového roku 2014
hodně zdraví, spokojenosti, pracovních i osobních
úspěchů.
Vedle přání do roku nadcházejícího si neodpustím
alespoň malou bilanci končícího roku 2013. Pro řadu z nás byl bezesporu tento rok něčím významný,
ať už v pracovním nebo soukromém životě. Zřejmě,
tak jako každé období v našich životech, přinesl

vedle radostí i starosti. Přesto jsem toho názoru, že
byl rokem dobrým a každého z nás někam posunul.
A odvážím si toto tvrdit i vzhledem k některým
„otřesům“ ve veřejném dění z posledních měsíců, ze
kterých je mi především smutno. Velmi si však vážím toho, že mé výborné spolupráce s mnohými
z vás se tyto události nikterak nedotkly a podařilo se
nám toho hodně udělat. Především společnými silami zrealizovat řadu prospěšných projektů, ať už
šlo o ty trvalejšího rázu…………………………….
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(například realizace památníku obětem holocaustu
v Tršicích) nebo ve formě podpory konkrétních akcí
mikroregionů Bystřička a Království.
Chtěl bych proto poděkovat starostkám a starostům
vašich obcí a dalším představitelům, kteří při své
práci dělali maximum možného, aby přispěli ke zvelebení míst, kde společně žijeme. Budu rád, pokud
se stejným zápalem do práce vkročíme i do roku následujícího a přál bych si, aby komunální volby ve
vašich obcích, které nás čekají na podzim roku

2014, nebyly ničím jiným, než hodnocením odvedené práce.
Závěrem bych vás chtěl pozvat na jednu
z posledních společných akcí v roce 2013, kterou je
vánoční koncert pořádaný mikroregionem Království pod mou záštitou. Budete-li mít chuť, přijeďte
ve čtvrtek 26. prosince 2013 do Poutního chrámu
Očišťování Panny Marie, který se v 15 hodin rozezní vánočními tóny. Všichni jste srdečně zváni.

Váš Martin Tesařík, senátor za Olomouc a okolí.

Kulturní pozvánky:
! POZOR ! - Ohňostroj 2013! Každoroční tradiční ohňostroj bude letos 31. 12. 2013 již v 18:00 hodin na náměstí v Dubě
nad Moravou. Čas je změněn na základě požadavků občanů, kteří chtějí vidět ohňostroj i s dětmi a vnoučaty.

Vánoční koncert se uskuteční 26. 12. 2013 v kostele Očišťování Panny Marie v Dubě nad Moravou od 15:00 hodin. Účinkují: Tomáš Kočko a orchestr. Jste všichni srdečně zváni.
Pozvánka na cestovatelskou přednášku. V pátek 28. 3. 2014 v 17:30h. Městys Dub nad Moravou Vás zve na cestovatelskou přednášku Jirky a Aleny Márových, tentokrát o dobrodružné výpravě do čtyř států v jižní části Afriky: JAR, Namibie,
Botswany a Zimbabwe. Přednáška se koná v kulturním a společenském centru v Dubě nad Moravou. Při úžasně barevné
projekci fotografií i filmových záběrů se dozvíte, jak se dá neznámými končinami černého kontinentu cestovat na vlastní
pěst - terénním autem divočinou i pouští a přitom spát ve stanech. Společně navštívíme Kapské Město i hliněnou vesnici
tradičně žijících Himbů. Budeme stát tváří v tvář divokým zvířatům, zatají se nám dech ve sloním obklíčení a snad přežijeme i kousnutí šestimetrovým hadem. Podíváme se na největší písečné duny světa i hřmící masy Viktoriiných vodopádů.

Plánované akce v Dubě nad Moravou v roce 2014
26. 12. Vánoční koncert mikroregionu

15. 02. Sokolský ples, Dub nad Moravou

04. 01. Tříkrálová sbírka, Dub nad Moravou

15. 03. Skautský country bál, Dub nad Moravou

24. 01. Ples SRPŠ, Dub nad Moravou od 19:00 hod

27. 03. Vynášení Morany, Dub nad Moravou

předtančení žáky 8. Tř. Hraje skupina Karamel.
25. 01. Dětský karneval MŠ, Dub nad Moravou
Nejbližší plánované akce mikroregionu Království v roce 2014
26. 12. Vánoční koncert, Dub nad Moravou
11. 01. Královské zimní hry Majetín
12. 04. Království hraje, zpívá a tančí, Grygov
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12. 04. Velikonoční jarmark ZŠ, Dub nad Moravou

Tradice knihoven
V době moderních technologií narážíme velmi často
na otázku rentability knihoven. Ano, pokud budeme
na celé naše žití nahlížet a hodnotit jej jen prizmatem
peněz, pak opravdu klasické knihovny nevyhrávají.
Naštěstí naše děti stále chodí do školy, aby se naučily
číst, psát a počítat. A kde jinde se to naučí, než
v klasické tištěné knize. Moderní média jsou vhodným doplňkem.
O vztahu ke knize a klasické kultuře hovoří významná osobnost, literát Zdeněk Mahler. Přirovnává dnešní dobu k úpadku starověkého Říma. Rozpad funkce
rodiny, pohyb statisíců, možná miliónů lidí, kteří
opouštějí své domovy, své kořeny, tradice a ženou se
za něčím, čemu nerozumí. Ztrácí se pravda, slušnost,
právo, zbožnost. Není to však nástup biblické apokalypsy ale nástup naprosté debilizace.
Braňme se tomuto jevu i četbou krásné, kvalitní knihy. Dejme našim dětem co nejvíce nabídek, popudů a
ukázek, jak s knihou pracovat. Nejstarší čtenářský
spolek v Dubu nad Moravou zaznamenala kronika
pana Doubravského: „dne 14. Máje Léta Páně 1868
v Dubu nad Moravou u pana France Horáka zakládal
se čtenářský spolek“. Všechny spolky v té době měly
svoji knihovnu, předčítalo se z novin a knih. V roce
1920 došlo k ustanovení obecní knihovny, složené
z darů jednotlivých spolků. T.G.Masaryk vydal zákon
o obecních knihovnách, který zahrnoval i povinnost
obcí knihovny zřizovat.

spolku Havlíček, jehož činnost povolilo brněnské
místodržitelství 6. Června 1906.
V Bolelouci vznikla myšlenka na založení obecní
knihovny v okruhu mladých lidí, kteří založili spolek
Svornost. Jeho součástí byla i knihovna, což dokládalo razítko s nápisem „Knihovna omladiny boleloucké“. Rozsah a rozvoj knihovny stál na drobných
příspěvcích obce a darech jednotlivých občanů.
V roce 1919 se stala knihovna obecní, v duchu nového zákona a byla umístěna ve škole. Do bývalé národní školy v Bolelouci se pak po několika letech
zase vrátila. V roce 1990 se do Bolelouce přestěhovala i knihovna z Tučap.
V současné době se řeší zachování nebo zrušení
knihovny v bývalé škole, (která ukončila výuku
v roce 1975 po století činnosti) a další využití této,
kdysi významné budovy.
A Vám, občanům, nejen z Bolelouce ale i z Dubu a
Tučap, dávám na zvážení, zda knihovnu ponechat,
nebo zrušit.
A ještě jedna otázka s odpovědí pana Zdeňka Mahlera: Existuje proti debilizaci nějaký lék? „V kapse ho
nenosím, není na to pilulka, ale stále si stojím za tím,
že největším lidským kapitálem je i dnes myšlenka,
kvalifikovanost a rozvinutý mozek. A tím vším disponuje i malý národ, jako jsme my. Jen to dokázat
nadále rozvíjet.“

V Tučapech stál u zrodu knihovny v roce 1906 pan
Jan Vychodil. Knihovna byla součástí čtenářského
Skopalová Ludmila

Klub maminek
Vážení spoluobčané.
Rády bychom touto cestou poděkovaly panu starostovi Vítězslavu Křesinovi a paní Evě Votřelové, za vstřícný postoj k naší činnosti a poskytnutí prostoru v Kulturním a společenském
centru. Zde se pravidelně 2krát týdně setkávají nejmenší děti
a jejich maminky, učí se říkanky a společně si hrají. Těší nás,
že se k nám přidaly i babičky, které jsou pro nás velkým přínosem. Těšíme se na Vás v novém roce 2014 - Eva a Bára.
Eva Voštinková
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DUBSKÝ ZPRAVODAJ

Vánoční dílny
Již třinácté vánoční dílny, které se konaly 30. 11.
2013 jsou za námi a vánoční čas před námi. Dílny
plné pracovního ruchu a dětského smíchu kolem
z cukru vytvořených lampiček nahrazujících bělost
sněhu, který dětem venku chybí. Sedm dílen jako
sedm včelích úlů a neutuchající pilné ruce vyrábějící drobné dárečky, slaměné ozdoby, vánoční svíčky
či zdobící perníčky, ale také šití Mikulášské punčochy, navlékání kostiček na šňůrku nebo vystřihované přáníčko pro nejmilejší babičku či dědečka. Jsme
rádi, že jste si našli chvilku a přišli se svými dětmi
vyrábět. Potvrdilo se nám, že společně můžeme zažít milou chvilku nad vytvářením drobností pro vánoční pohodu a že si takovou příležitost
nenecháme ujít ani příště.
Václava Matulová a Milena Tesaříková

Vzpomínání
Zase uběhl rok a začalo předvánoční období. Dokud
jsme věřili na Mikuláše a čerty, býval svět hodně
hezčí. Doma se také peklo a uklízelo a všem známým
se posílaly pěkné vánoční pohlednice s přáním všeho
dobrého.
Vzpomínám na dubského občana – pana Adamce,
který každý den ještě před svítáním, jezdil se svým
koníkem a vozíkem do Brodku na nádraží pro poštu a
pošťačky hned ráno plnily naše poštovní schránky.
Dnes všechno nahradí mobilní telefon, ale žádná trvalá památka už nezůstane.
Ono se vše už dávno změnilo. Bubeníka v obci nahradil obecní rozhlas, opravovat hodiny na věž už nechodí pan Vybíral a ručně zvonit nechodí zvoníci.
Jedním z nich byl pan Jan Ježek, tatínek paní Lídy
Šemberové, která o tom ví jistě víc.
Vánoce jsou svátky míru a pokoje. Lidé navštěvují
kostely a Betlémy s Ježíškem. Chodívala jsem do pěveckého sboru, který řídil tehdejší poštmistr pan Josef Vetešník – výborný sbormistr a pan Jan Uhlíř se
staral o hudební doprovod. Pan Vetešník nacvičoval
nejen kostelní zpěvy, ale učil nás zpívat dvojhlasně i
trojhlasně české písně, což bylo krásné.
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Brzo začali chodit zpěváci od Věrovan po Bolelouc,
bylo nás víc jak šedesát. Před svátkem všech svatých
se vždy v podvečer vyzvánělo dušičkám a v tom pěveckém kroužku se nás několik domluvilo, že v tuto
dobu půjdeme na věž. Byla již tma a my s baterkami
v rukách jsme stoupali po točících se schodech. Ty
pod námi praskotaly, baterky svítily jako světlušky,
zvoníci rozhoupávali těžké zvony, na věži byla okna
plná hvězd a nám se zdálo, že jsme v jiném, úžasném
světě. Dolů jsme scházeli jako ve snu.
Když jsem později o tom vyprávěla, přidali se ke
mně dva chlapci a kamarádka a šli jsme požádat
mladého kněze o prohlídku věže. On se usmál a řekl:
„tak jdeme“ a šel s námi. Prohlédli jsme si věž i zvony a dokonce jsme směli po chatrném žebříku vyšplhat až nahoru do věžní báně. Žebřík byla tyč a na ní
pár hůlek, ale kluci nám pomohli a dostali jsme se
každý k jednomu okénku a s nadšením jsme s výšky
obdivovali všechny čtyři světové strany. I když jsem
si na žebříku roztrhala své těžce sehnané „najlonové"
punčochy, nikdy jsem toho nelitovala.………………

Ale velebný pán byl velice hodný, asi viděl naše
nadšení, tak nás vedl dál, byli jsme nad klenbou kostela, je to rub kostelního stropu a došli jsme na druhou věž, kde je umístěn zdejší největší zvon – MAMARIA.
Tyto zážitky mám stále v paměti a za to mohu děkovati našim předkům.
V roce 2001, kdy byla oslava 860 roků Dubu, přišlo

mi od pana Vetešníka písemné přání o doprovod na
této akci. Setkali jsme se v kostele, přivezl ho jeho
syn, který se v Dubě narodil, popovídal si i s Otcem
Cyrilem a na jeho přání jsem ho doprovodila k hrobu
pana Jana Uhlíře a pana Vojtěcha Říhovského – dubského rodáka a skladatele duchovních skladeb,
s jehož synem se přátelil. Oslava se mu líbila, za doprovod mi velmi děkoval, ale byla to asi jeho poslední cesta.
Vzpomínala Blažena Pospíšilová

Inzerce - služby- VÁZANÉ KVĚTINY
Paní Marta KAROLOVÁ nabízí prodej vazeb, kytic a aranžmá pro každou příležitost.
Objednávky můžete volat na tel: 585 964 306 a mobil: 731 744 489.
Tučapy 412, Dub nad Moravou.
Jste srdečně zváni – těšíme se na vás.

Hudební večer
Předně chci pozdravit všechny čtenáře zpravodaje a
naše posluchače.
Slovo „tradičně“ je možná ve spojení s hudebním večerem zatím trošku silné slovo, protože o tak dlouhou
tradici zase nejde, nicméně rozhodli jsme se pro opětovné pořádání této akce a trochu náhoda tomu chtěla,
že jsme se trefili do data rozsvícení dubského vánočního stromu 30. 11. 2013. Doposud jsme hráli při rozsvěcování v jiných obcích, kam jsme byli zváni a nutno dodat, že nás to i trochu mrzelo hrát jinde a ne doma. Ale letos to vyšlo a zkusili jsme po dohodě se
všemi,
co se na rozsvícení podílejí tuto akci sjednotit do prostoru dubské sokolovny. Abychom repertoár rozšířili
o další, modernější muziku, hlavně pro mladé, oslovili jsme mladou skupinu ŽUŽOBÁJO z Charvát pod
vedením Daniela Paráka. Mladým se moc nechtělo a
tvrdili, že na takové akce nejsou ještě připraveni, ale

zvládli to na výbornou a podle reakcí publika se
všichni s jejich muzikou dobře bavili. Za organizací
hudebního večera stála skupina ZÁSKOK, ale protože nemůže být zároveň na pódiu a ve stejný okamžik
obsluhovat návštěvníky, oslovili jsme naše kamarády
ze sokola, kteří už mají bohaté zkušenosti z plesů.
6
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Když jsme ale viděli, kolik lidí se do sálu nahrnulo a
že si spousta z nich ani neměla kam sednout, tak nás
lehce mrazilo, jak to dopadne. Takovou účast jsme
opravdu nečekali! Záměrně jsme otevřeli jen jeden
sál s tím, že jsme chtěli vytvořit jakousi „domácí“
atmosféru a být více pohromadě. To se nakonec i naplnilo a v jeden okamžik si všichni byli „velmi“ blízko! Ale i tento nápor zkušená obsluha zvládla, vše se
uklidnilo, každý si našel svoje místečko, někteří se
vydali i na parket a pak už zábava plynula až do
pozdních nočních hodin. Chtěl bych za pořádající
skupinu ZÁSKOK poděkovat za spolupráci všem,
kteří se podíleli na vaření punče, pečení a zdobení

perníčků, všem, kteří se celý večer věnovali obsluze
návštěvníků akce a v neposlední řadě našemu kamarádovi zvukaři Zbyňkovi Vavrouškovi za zvuk a skupině Žužobájo za odvahu a celkově velmi příjemný
večer. A hodnocení? My jsme byli spokojeni, že vás
tam bylo tolik.
Jak řekl Platón:„hudba a rytmus nacházejí cestu k
nejskrytějším místům duše.“
Pokud se nám to alespoň trošku podařilo, necháme na
vašem hodnocení a budeme rádi, pokud za rok přijdete zas.

Za skupinu ZÁSKOK Faltus Václav ml.

Ze zastupitelstva městyse

Na předminulém zasedání zastupitelstva městyse
30.10.2013, byl vedení městyse znovu uložen úkol
zpracovat obecně závaznou vyhlášku o konzumaci
alkoholických nápojů a udržování pořádku na veřejném prostranství. Tento požadavek se tedy vrací na
stůl po zhruba čtyřech letech, kdy byla vyhláška
předložena na plénu poprvé. Tehdy se nenašla potřebná většina pro její přijetí. Dnes nemá cenu se
ohlížet proč, ale nyní je třeba s pomocí našich právníků připravit text vyhlášky tak, aby co nejlépe postihla závadné jednání, které obtěžuje většinu
obyvatel našeho městyse. První konzultace se zástupci ministerstva vnitra již proběhla, aby bylo poté
možné bezproblémové schválení odborem kontroly
MV ČR. Přílohou připravované vyhlášky bude přesná
specifikace veřejných prostor, kde se nebudou moci
konzumovat alkoholické nápoje. Většina z nás si asi
vybaví místa, kde je situace kritická, kde dochází
k projevům vandalismu, většinou pod vlivem alkoholu či omamných látek či jen tak z nudy... Tato místa
musí být součástí výše uvedené přílohy. Nám, kterým
dlouhodobě vadí chování určitých skupin mládeže,
ale nejen mládeže, je jasné, že samotná vyhláška věc
nevyřeší!
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Základ slušné výchovy je v rodinách. Co se tam
nenaučí, většinou už ve škole nedoženou. Pokud napomínání nepomáhá je nutné věci řešit jinak, třeba i
za pomoci vyhlášky, kamerového dohledu na kritických místech nebo i jednáním u přestupkové komise
či u soudu. V současné právní úpravě má obecní
strážník a policie ČR možnost postihovat znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu a
další podobné delikty a tato jednání není potřeba zahrnovat do obecních vyhlášek.
O situaci okolo obou školních budov, fotbalového
hřiště, parčíku u hřbitova a ambitech poutního kostela
se může každý občan přesvědčit sám. Pracovníci
údržby městyse a občané, kterým není lhostejný
vzhled veřejných prostranství, jsou nuceni každý den
na těchto místech po znuděných mladých lidech uklízet záměrně rozsypaný odpad a poškozené vybavení
(rozbité nástěnky, poškozené schodiště atd.). Každý
z nás se může přesvědčit o vandalském poškozování
obecního majetku a v případě kostela a obou sousoší i
kulturních památek obce.……………………………

Je i na nás občanech, zda budeme uvedenému jednání
jen přihlížet a nebudeme se bát na uvedené věci poukázat. Je věcí i nás rodičů, abychom věděli, jak tráví
svůj volný čas naše děti. Nebo Vám přijde normální,
že i dlouho po 22 hodině po obci běhají děti mladší
10 let, a nebo se zdržují ve společnosti mládeže posilněné drogami či alkoholem? Pokud někdo poškozuje cizí majetek a nedodržuje zásady slušnosti, bude
za své jednání zodpovědný (trestně i finančně).

Text navržené vyhlášky bude před schvalováním
vyvěšen
na
webových
stránkách
městyse
www.dubnadmoravou.cz a občané budou mít možnost se k textu vyjádřit a případně doplnit problémové lokality.
Závěrem mi dovolte popřát Vám klidný a spokojený nový rok 2014 pokud možno v přátelském občanském soužití.

V případě nezletilých tato zodpovědnost přechází
na rodiče.
Ing. Ivo Čečman, místostarosta městyse

SDH Dub nad Moravou
Členové zásahové jednotky SDH Dub nad Moravou se
účastnili v říjnu 2013 pravidelného ročního čištění
Mlýnského náhonu při jeho čtrnáctidenní srážce. Během prací museli s pomocí motorových pil odstranit
vyvrácené stromy napadané do koryta a zároveň vyčistit ta místa, která si naši občané pletou se skládkami
komunálního odpadu. Všem, kteří se akce účastnili, patří velké poděkování.
Ivo Čečman, člen výboru SDH

Výsledky výtvarné soutěže - Lampionový průvod 2013
Na letošním Svatomartinském lampiónovém průvodu byl vyhlášen již
druhý ročník výtvarné soutěže. Děti, nebo nově i celé rodiny, mohly jakýmkoliv výtvarným způsobem ztvárnit zážitky z tohoto průvodu. Během 14 dnů se ve společenském centru sešlo více jak 40 výtvarných počinů. Poté nastalo víkendové hlasování, kterého se mohli zúčastnit
všichni návštěvníci výstavy. Výstavu si přišlo prohlédnout během soboty a neděle více jak šedesát hodnotitelů. Všem malým i velkým výtvarníkům patří velké díky za účast v soutěži. Níže uvádím vítěze jednotlivých kategorií, kteří byli vyhlášeni při adventním rozsvěcování stromečku v Dubě nad Moravou:

Pokračování …
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kategorie 3 až 5 let

: Natálie Votřelová, Adam Giesl

kategorie 6 až 8 let

: František Mrázek, Tereza Skopalová

kategorie 9 až 11 let

: Filip Peřina, Pavlína Zlámalová

kategorie rodin

: rodina Látalova (Přemysl + Veronika + Přemek + Lada)

Na závěr mi dovolte poděkovat všem účastníkům lampiónového průvodu, kterého se letos zúčastnilo více jak 250
dětí a dospělých! Rok od roku jsou účastníci v nápadech a výrobě lampionů originálnější. Jen tak dál i pro rok
2014...
Lenka Čečmanová

Skautská hlídka
Skautky a skauti oddílů Dakota a Severka zdraví všechny své čtenáře!

Naposledy jsme se ve zpravodaji rozloučili reportáží
o červencovém pobytu 8 skautů ze Skotska v naší obci. Prázdniny utekly jako voda. Než jsme se nadáli,
byla tady dubská pouť. Po tomto hektickém víkendu
znovu začala naše skautská činnost.
6.9. jsme pomáhali zajistit odložený dětský den
v Troubkách, V krásném areálu místního mysliveckého sdružení jsme pro děti postavili 2 indiánské stany týpí, ve kterých večer mohly přespat děti se svými
učiteli či rodiči. Zajišťovali jsme lukostřelbu, hod sekerou, oštěpem a házení míčků na medvěda. Krásné
odpoledne bylo i v tento zářiový den umocněné sluncem a azurovým nebem.
8. 9. vystoupily naše skautské stepařky na dětském
dni pro postižené a opuštěné děti v lanovém centru
„PROUD“ v Olomouci.
10.9. Druhým rokem jsme se rozhodli podpořit velmi
potřebný projekt nadace České rozhlasu a partnerky
akce Anety Langerové – finanční sbírku „V září světlušky září“ pro nevidomé děti.
9

Desítky dětí a rodičů vyrazily do ulic obcí Dub nad
Moravou, Tučapy, Bolelouc, Nenakonice, Rakodavy
a Věrovany. Až na několik vyjímek, kdy na děti například vypustili psa (naštěstí jen k plotu) se drtivá
většina spoluobčanů ukázala, že srdce mají na správném místě. Podařilo se nám vybrat a odeslat na konto
Světlušky 22 860,- Kč. Čímž jsme překonali částku
z loňského roku o několik stovek korun. Všem dárcům moc děkujeme. Velký dík patří dětem a rodičům, kteří se sbírkou pomohli.
20.-.21.9. jsme se zúčastnili akce PARK – skauti dětem s podtitulem „Alenka v říši divů“
Jako jediné venkovské středisko jsme se zúčastnili této velké prezentační akce ve Smetanových sadech,
kterou navštívilo přes 2000 dětí! Akce byla chválena
veřejností a hlavně spokojenými dětmi. Skvělá prezentace skautingu!
Velký dík všem našim zúčastněným členům za pomoc.

26.9. Jsme již podruhé připravovali „Pohádkový les“
pro postižené děti z Rané péče Olomouc. Akce měla
proběhnout ve Smetanových sadech.
Prudký liják ale tyto plány zhatil a tak jsme se všichni přesunuli do prostor Rané péče, které jsou
v objektu u botanické zahrady. Muselo se hodně improvizovat, ale i přes nečekané překážky se nám podařilo postiženým dětem vytvořit krásné dobrodružné prostředí. A závěrečné společné zpívání při kytarách bylo už jen třešničkou na dortu.

29.9. Úklid břehů a řečiště Mlýnského náhonu při
každoroční srážce. Dvě skupiny rodičů a dětí prošly
řečiště od Bolelouckého jezu až po černý kříž u Nenakonic. Nasbírali jsme 21 pytlů odpadu. Rozum zůstává stát nad tím, co všechno jsou lidé schopni
vyhodit do řeky. Velký dík brigádníkům, za ochotu
uklidit to, co jiní s klidným srdcem vyhodili, kam
neměli.
11.10. Jsme na naší schůzce přivítali 22 polských dětí
z družebního městečka „Lešnica“
Polské děti a vedoucí prožili s našimi skauty pestré
odpoledne plné her a písniček při kytaře.
18.10. Zahájili jsme opět zájezdy na bazén do Přerova ve 14 denních intervalech.
25-27.10. Návštěva Liščí boudy u Náměště. 22 našich skautů si užilo báječný víkend v lesích, zalitých
podzimním sluncem.
18.11. Poskytli jsme rozhovor v pořadu „Větrník“
Českému rozhlasu Olomouc. Mapovali jsme naši
činnost, která příští rok oslaví již 25 let skautingu
v Dubu n/Mor.

30.11. Aktivně jsme se zapojili do akce „Rozsvěcování vánočního stromku“ a Hudebního večera se skupinami „Záskok“ a „Žůžobájo“.
5.12. Skautský Mikuláš se svoji družinou – dvěma
anděly a čtyřmi čerty navštívili letos 20 rodin. Principem není vyděsit děti, ale udržet tuto tradici.
A nyní již k závěru roku: V neděli 22.12. přivezeme
tradičně „betlémské světlo“ které naši skauti roznesou po obcích Dub n/Mor a Věrovany.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za spolupráci
všem složkám a Městysi Dub n/Mor.,především těm,
kteří nám nezištně pomáhají z řad rodičů a přátel.
Velký dík patří panu Faltusovi st. za pomoc
s vybudováním skladu na táborový materiál
v Lipové. Dále našim bývalým členům za práci na
venkovní klubovně v areálu sokolovny Dub n/Mor.
Za členy 21. odd. Dakota a 10. odd. Severka Dub nad
Moravou přejeme krásné a klidné prožití svátků vánočních a do nadcházejícího roku 2014 pevné zdraví,
lásku a štěstí.………………………………………..

Lubomír Vaňák – Ester
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Oddíl kopané
V měsíci srpnu byla opět zahájena fotbalová sezona

pořádaný Duklou Praha. Součástí turnaje bylo přátel-

2013-2014, které se účastní i naše fotbalové oddíly.

ské utkání s domácí přípravkou Dukly. Trenér juni-

V rámci letní přípravy se naše oddíly zúčastnily ně-

orky Richard Polák naše kluky přivítal a umístil do

kolika turnajů. Muži obhájili prvenství z loňského

šatny „A“ mužstva kde je seznámil s historií oddílu,

roku na memoriálu Karla Rašky v Drahlově. Oddíl

rozdal klukům podepsané fotografie ligových hráčů

mladších žáku obsadil první místo na turnaji pořáda-

Dukly a popřál našim hráčům mnoho štěstí do neděl-

ným fotbalovým oddílem v Brodku u Přerova. V mě-

ního turnaje…………………………………………..

síci listopadu odcestovali naši benjamínci na turnaj

Po přípravě kluci vyběhli na umělý povrch, kde přes

řádá je založen na aktivní hře každého hráče, proto

hodinu měřili síly v přátelském utkání s přípravkou

se hrálo systémem 4 + 0 (hra bez brankáře) na malé

DUKLY. V sobotním slunném dni byli kluci rovno-

hokejové branky a celkově záleželo na počtu vstřele-

cenným soupeřem. Výsledek 22:22 nebyl až tak dů-

ných branek .

ležitý, ale vyhrála především radost ze sportu .

Kluci z toho měli malinko obavy, jelikož na tento styl

V neděli ráno po probuzení mezi školními lavicemi a

hry nejsou až tak zvyklí, ale hned při prvním utkání

vydatné snídani jsme se již ocitli, na halovém turnaji

se jasně ukázalo, že to našemu týmu problémy dělat

pro ročník 2007 pod záštitou DUKLA Praha v hale

nebude.

na jižním městě. Turnaj byl obsazen velmi kvalitně
připravenými mužstvy z

Mostu, Karlových Varů,

Prahy a okolí. Systém hry turnajů, který DUKLA po11

Na turnaji jsme obsadili zaslouženě krásné 1. místo,
kde jsme nastříleli 42 branek, což bylo nejvíce ze
všech. Na celém turnaji jsme odehráli 9 zápasů, z

toho jsme 8x zvítězili a pouze jednou prohráli se sou-

balovém areálu se v letošním roce dokončily úpravy

peřem z Prahy TEMPO – Sauři 1:2. Na turnaji byl

hřiště „U palírny“. Hřiště bylo srovnáno, znovu dose-

oceněn také náš hráč Filip Janošík, jako nejlepší stře-

to a byla zprovozněna automatická závlaha.

lec turnaje s 20 vstřelenými brankami. Každý zápas
byl krásnou podívanou, na malé fotbalisty, kteří z tohoto sportu mají opravdu radost, a těší se, že si po vítězném zápase mohou zazpívat svůj vítězný pokřik
„CIGI - CAGA – hej …hej…„ V únoru 2014 se

Jménem hráčů a funkcionářů oddílu kopané děkujeme paní Lidušce Vlasákové za vzornou práci při přípravě fotbalového hřiště a vytvoření zázemí pro
všechna mužstva našeho oddílu.

chystáme s našimi fotbalisty ročníku 2005 opět na

Jménem oddílu kopané přeji klidné prožití vánočních

Duklu na turnaj, tak věřme, že se jim podaří opět do-

svátků a v novém roce 2014 hodně zdraví a osobních

sáhnout takového obrovského úspěchu. V našem fot-

úspěchů.

Radovan Kotulek

Revitalizace?
Zničení meandru a nefunkční projekt…..
Pro pochopení celé kauzy v dnešní podobě, je třeba

ujíždění i s vozovkou. V této době byl meandr stále

říci několik slov úvodem. V obci Bolelouc, spadající

funkční, průtočný, plný ryb a obojživelníků. Hloubka

dnes pod Městys Dub nad Moravou, zůstala po regu-

meandru byla od 1,5 m do 2,5 m. Vedení městyse

laci vodního toku Moravy údolní niva s meandrem.

rozhodlo, že problém s ujížděním stráně vyřeší ne od-

Nad meandrem byl rozlehlý ovocný sad, přes který

těžením navážek, ale rozhrnutím odhadem asi

stékala jak povrchová voda z kanalizace obce, ale ta-

150 000 kubíků kontaminovaných odpadů po ploše

ké ze svahu nad sadem. Po sloučení obce Bolelouc

sadu a nahrnutím odpadů také do meandru v délce asi

s obcí Dub nad Moravou, rozhodlo vedení obce, že se

50 metrů. Na tuhle tikající ekologickou bombu byl

téměř do středu obce Bolelouc bude navážet komu-

urychleně v roce 2005 zpracován projekt “ Revitali-

nální odpad z celého okolí, a to do sadu nad mean-

zace lokality Pustý“. Domnívám se, že tento projekt

drem

byl už od počátku jak názvem, ale i fyzickým prove-

Asi od roku 1977 se začaly do sadu z horní strany
navážet komunální odpady, ale také odpady kontami-

dením tunelem na dotace. Nedalo se zde nic revitalizovat a vracet do původní podoby.

nované, obsahující dehet a osinek z bouraček, uhynu-

V tomto projektu měl být za úmyslně zničený meandr

lá domácí zvířata, barvy,

vybudován

spiroly z Betoniky

nový

rybník

„Ječmínek“

u

jezu

Lobodice a Tovačova. V závěru to byly odpady

v Bolelouci na propustných vrstvách pískového pod-

z ruských kasáren po odchodu ruských vojsk. Naváž-

loží, takže je dnes po několika zákonitých nezdarech

kami byl porušen odtok povrchových vod, vrstvy se

bez

vody.…………………………………………...

podmáčely a došlo na jedné straně k odtržení svahu a
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Autor projektu ing. Kuda z AQVAPLANU Lipník,

Vše, co jsme zjistili, jsme průběžně konzultovali se

musel vědět, že určité části v projektu byly naprosto

starostou p. Křesinou, který přebíral dílo při kolauda-

zbytečné a po letech nekontrolovatelné, jako napří-

ci. Na naši žádost o dodání stavebního deníku, byla

klad odbahnění a osázení jezer vodními rostlinami,

nám předložena téměř nečitelná kopie, i když dle §

protože se hloubka dna jezer, která vznikla po zahr-

157 odst.3 zák.č. 183/2006 Sb. zhotovitel díla předá-

nutí meandru tlakem navážek postupně snižuje a je

vá originál stavebního deníku investorovi, tj. vedení

dnes pouhých 80 cm a už neodpovídá hloubce 1,4 m

Městyse Dub nad Moravou.

dle projektové dokumentace. Tak je to i v jiných do-

I na naše stálé intervence na odstranění mříží na ná-

kazatelných částech projektu, šlo o navýšení ceny za

drži č. 1 nebyla přes několik urgencí do dnešního dne

projekt. Paradoxem je rovněž to, že si ing. Kudu

mříž odstraněna. Je to jeden z bodů, který stanovila

městys vybral jako stavební dozor- dohlížel na prů-

Rada poradního sboru pro udělení dotací. Její nedo-

běh prací a vedl stavební deník.

držení znamená automaticky vrácení dotací. Na náš

V současné době ani jedna ze čtyř částí, které „Revitalizaci“ tvoří, nebyla provedena podle projektové
dokumentace, ale fakturace díla byla provedena dle
projektu.

trvalý tlak na zjednání nápravy, vedení obce slíbilo,
že vstoupí v jednání s projektantem a zhotovitelem
díla, a že do 30. 10. 2010, bude vše v rámci reklamace dokončeno. V tomto období jsem osobně prováděl
namátkové kontroly, jak se nedodělky odstraňují. Čas

Průběžné kontroly na projektu prováděl kontrolní vý-

uběhl a nic se nestalo, jen byla doplněna stupadla. Jak

bor od 19. 9. 2009 do 26. 1. 2010 ve složení:

jsme později zjistili, projektant díla p.ing. Kuda a

vedoucí kontrolního výboru: Paedr. Fryš Josef, člen

zhotovitel díla firma IMOS Zlín reklamaci neuznali.

KV: p. Škrlová Marie, Přecechtěl Zdeněk, Urban Jiří

Je jasné, že se dnes všechny strany snaží vše zahrnout, jak se říká pod koberec. Proto byla dne 12. úno-

Fyzická kontrola projektu se prováděla v době srážky

ra 2011 podána žádost na Okresní státní zastupitelství

na Moravě, současně se prováděla kontrola faktur za

v Olomouci o prošetření této investiční akce a předá-

tzv. provedené práce a byla pořízena fotografická do-

ny veškeré důkazní materiály. K osobnímu jednání

kumentace. Na základě fyzického porovnání skuteč-

byl předvolán pouze starosta Vítězslav Křesina, který

nosti s projektovou dokumentací, jsme zjistili na

se odvolával na to, že vyvolal jednání s dotčenými

všech částech závažné a zásadní nedodělky, které by-

stranami a žádal o nápravu. Ale to nebyla jeho inicia-

ly vyfakturovány a zaplaceny. Na všech částech „Re-

tiva, bylo to na základě tlaku kontrolního výboru.

vitalizace“ došlo k zhoršení stavu proti původní

Závěrem toho řízení bylo, že starosta využil veškeré

podobě. Celá část je umrtvena, hloubka v nádrži č. 1

možnosti k nápravě, že spor je věcí názoru, který bý-

a 2 se snížila tlakem navážek na 80 cm. Z jednotli-

vá s definitivní platností vyřešen až např. v případě

vých kontrol byly sepsány zápisy a tyto doplněny fo-

úspěšného, či neúspěšného soudního sporu, ovšem

tografickou dokumentací.

civilního. S tímto závěrem bylo podání prověřeno a
bude založeno.………………………………………
Urban Jiří
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Vyjádření k článku „Tradice knihoven“
V současné době se řeší otázka dalšího provozu knihovny v Bolelouci. Roční náklady na provoz knihovny přijdou městys ročně cca na 50.000,- Kč, což je velmi neekonomické, při tak malé návštěvnosti. V roce 2012 bylo
evidováno v knihovně 14 čtenářů, v letošním roce 12 čtenářů (k 30.9.2013 bylo evidováno čtenářů pouze 5).
Z tohoto důvodů se zvažovala možnost sloučení knihovny v Bolelouci s knihovnou v Dubě nad Moravou, která byla v letošním roce zmodernizována (dotace VISK3-Automatizace knihovnických činností v Obecní knihovně Dub
nad Moravou).
Vítězslav Křesina

Vyjádření k článku „Revitalizace“
Vážení spoluobčané, dnes je 12.12.2013 a právě jsem dostal ke schválení pracovní verzi zpravodaje. K článku,
který napsal pan Jiří Urban, se nemohu nevyjádřit. Chtěl bych zdůraznit, že k žádnému obohacování kohokoliv při
této investiční akci nedošlo, což potvrzují výsledky šetření více na sobě nezávislých institucích. V této věci bylo na
mě podáno panem Urbanem již několik stížností. Poslední z nich byla šetřena dne 11.12.2013, kdy jsem byl opět
obviněn ze špatného jednání z titulu starosty městyse Dub nad Moravou. I v tomto případě bylo potvrzeno, že nedošlo k žádnému pochybení. Je více než jasné, že dotyčnému bohužel nejde ani tak o životní prostředí, jako o maření snahy vytvářet společenské hodnoty. Věřím, že každý obyvatel z našich obcí si vytvoří vlastní rozumný
úsudek….
Vítězslav Křesina

Z pozice redaktora Dubského zpravodaje bych chtěl
poděkovat všem dopisovatelům, neúnavným nadšencům, kteří nezištně věnují tolik energie do organizace
akcí a pak si ještě najdou čas o tom napsat do našeho
zpravodaje. Chtěl bych také poděkovat za krásné
vzpomínání paní Blažence Pospíšilové. Bez Vás všech
by zpravodaj jen těžko vznikal.
Plné stránky jsou důkazem toho, že Vaše nadšení neutuchá a já bych Vám i všem ostatním spoluobčanům
chtěl popřát do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí, všeho dobrého a ať vás vaše pozitivní energie neopouští.
Těším se na spolupráci s Vámi i v roce 2014.
Faltus Václav ml.
Internet : http://www.dubnadmoravou.cz

email: obec@dubnadmoravou.cz
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