01 / 2015
Vážení a milí spoluobčané.
S pomalu blížícími se jarními dny je
tu i premiérové číslo našeho Dubského
zpravodaje, které bude nově obohaceno
o rubriku informací a aktualit z činnosti
Rady městyse. Nově zvolené vedení
městyse má již za sebou pomyslných
100 dní hájení a je plně ponořeno
do práce na hlavních programových
prioritách pro následující čtyřleté
období. Hned po začátku roku byl
osloven renomovaný architekt Ing.
arch. Pavel Pospíšil, který začal
zpracovávat studii revitalizace centra
Dubu nad Moravou.
Tato akce bude rozplánována do pěti
etap a jejich realizace bude prováděna
dle finančních možností obce a
vypsaných dotačních příležitostí.
Věřím, že první ideu nově řešených
ploch náměstí, Vám budu moci
představit v příštím čísle Zpravodaje.
Naší prvotní myšlenkou bylo podat
jednu z etap do dotačního programu
ROP Střední Morava, ale po důkladném
rozboru bylo konstatováno, že není
reálné akci zdárně stavebně dokončit
do konce roku 2015. Toto byla
nepřekročitelná podmínka přiznání
dotace.
Jelikož probíhá „poslední“ rok
plánovacího
období
EU,
byly
vypsány poslední výzvy pro podávání
žádostí ze strukturálních fondů EU.
Vedení městyse se rozhodlo podat
projekt na SFŽP s názvem Zlepšení
energetické
náročnosti
budovy
bývalé ZŠ v Bolelouci. Tento záměr
obsahuje výměnu oken, zateplení
fasády a kompletní rekonstrukci
vytápění, včetně nového plynového
kotle. Doufám, že se nám podaří
v konkurenci ostatních žádostí uspět.
Žádost mohla být podána hlavně díky
tomu, že byl minulým zastupitelstvem
připraven kompletní projekt, včetně
všech potřebných povolení. Proto si je
také současné vedení obce vědomo

důležitosti a nezbytnosti projektové
připravenosti budoucích investičních
akcí. Letos bychom chtěli projekčně
připravit několik drobnějších stavebních
prací, např. parkovací stání u ordinace
dětské lékařky, zpevněnou plochu pro
sběrné kontejnery v Tučapech, včetně
dvou parkovacích míst a poslední díl
chodníku v Bolelouci k horní zastávce
autobusů. V květnu bude podána
žádost do Státního fondu dopravní
infrastruktury na výstavbu chodníku
z náměstí na Sokol. Tam je akce těsně
před vydáním stavebního povolení.
V navrženém rozpočtu se též počítá
s 1. etapou rekonstrukce ČOV (čerpací
část). Také na tuto akci byla podána
žádost o dotaci na Krajský úřad z
Fondu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje. O průběhu
prací na zlepšení kvality vody Vás
budu
informovat
v samostatném
článku v příštím čísle, pevně věřím
v dokončení ještě v tomto roce.
Dříve jsem si na stránkách tohoto
Zpravodaje často posteskl nad úrovní
čistoty veřejných prostranství v našich
třech obcích. Věřím, že v této věci
pomůže zaměstnání cca. 4 nových
pracovníků na dobu určitou (do 31.
10.) pro úklid a péči společných
prostranství. Na jejich mzdu se nám
podařilo získat dotaci od Úřadu práce
v Olomouci. To ale neznamená, že
bychom i my neměli pečovat o naše
předzahrádky a prostory před svými
nemovitostmi. Koneckonců je to naše
vizitka. Znovu chci poděkovat Vám
všem, kteří tak činíte.
Jsem také velmi rád, že se podařilo
dlouho oddalované sjednocení nájmů
v obecních bytech. Nyní je ve všech
bytech jednotné nájemné ve výši 33
Kč/m2. Chtěl bych poděkovat všem
nájemníkům, kterých se dorovnání
týkalo, za vstřícnost a věcné jednání.

Budu se ze své pozice snažit, aby
byl bytový fond v městysi udržován
v dobrém stavu a naši nájemníci byli
spokojeni.
Bohužel si musím i trochu postěžovat.
V poslední době nám bují v městysi
nešvar s venčením psů. Někteří
spoluobčané nerespektují zákaz vstupu
se psy na hřbitov a jen málokdo po
svém pejskovi uklidí jeho potřebu.
Není pro mě a jistě i další spoluobčany
nic „pěknějšího“, než vycházka po
obci mezi hromadami psích výkalů.
A nemá cenu ani specifikovat oblasti,
je to prostě všude. Co s tím? Pomůže
vyhláška? Myslím, že lepší než represe,
je po svém miláčkovi jednoduše
uklidit.
Bylo by mnoho dalších témat, mnoho
úkolů a cílů, o které bych se chtěl
s Vámi podělit. Věřím, že na to také
časem dojde.
Přeji Vám všem krásné probouzející
se jarní dny a blížící se klidné a veselé
velikonoční svátky.
S přáním všeho dobrého
Ing. Ivo Čečman starosta městyse

Společenská kronika za období od 01.12.2014 - 28.02.2015
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se dožili významného životního jubilea a oslaví 80 a více roků :

80 let - Peřinová Jindřiška
Dubská Ludmila

Dub n/M.
Dub n/M.

85 let - Škovranová Marie
Václavková Božena

Tučapy
Dub n/M.

81 let - Vyvozil Jaroslav

Tučapy

82 let - Bartošková Jarmila

Bolelouc

86 let - Vystrčil Josef
Bejdák Karel

Dub n/M.
Bolelouc

83 let - Hanzlík Bohumil
Indráková Jindřiška
Majer Antonín
Matoušek Ladislav

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

88 let - Nucová Marie

Dub n/M.

92 let - Obzinová Marie

Dub n/M.

93 let - Prečanová Emílie

Dub n/M.

84 let - Šembera Josef
Pelánová Marie

Dub n/M.
Dub n/M.

Přejeme hodně zdraví do dalších let.

Rozloučili jsme se s těmito spoluobčany:
Mráčková Drahomíra
Smutný Bohumil
Hrušková Libuše

Dub n/M.
Dub n/M.
Tučapy

Frycová Naděžda
Žujová Danuše

Tučapy
Dub n/M.

Počet obyvatel k 31.12.2014
Dub n/M
Tučapy
Bolelouc

1.12014
944
182
408
1534

Narození
9
2
3
14

Úmrtí
7
4
3
14

Statistika rodinných stavů k 31.12.2014
Ženy
Svobodný/á
265
Ženatý/vdaná
341
Rozvedený/á
63
Vdovec/vdova
87

Přihlášení
60
9
18
87

Odhlášení
34
10
26
70

Muži
375
341
55
24

31.12.2014
972
179
400
1551
Celkem
640
682
118
111

Matrikářka Dohnálková Eva

POPLATKY ZA LIKVIDACI DOMOVNÍHO ODPADU
oznamuje občanům, že poplatky za likvidaci domovního odpadu se vybírají
v pondělí
ve středu

od 7:30 - do 15:30 hod.
od 7:30 - do 17:30 hod.

Od 12:00 - do 12:30 hod. zavřeno.
Od 12:00 - do 12:30 hod. zavřeno.

Poplatek je možno uhradit také na účet č. 1801047399/0800

Variabilní symbol 1340+číslo domu

Poplatek za komunální odpad na osobu a rok činí 450,- Kč a musí být dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místních
poplatcích uhrazen do 30.04.2015.
Ing. Ivo Čečman - starosta

UPOZORNĚNÍ OBČANŮ NA SVOZ
VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Velkoobjemový a nebezpečný odpad se uskuteční:

2.5.2015
7.11.2015

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy v sobotu ráno na místech obvyklých v Dubě n/M,
v Tučapech i v Bolelouci a to do soboty do 12:00 hodin.
Nebezpečný odpad:
V Dubě nad Moravou
V Tučapech
V Bolelouci

od 08:00
od 09:00
od 09:45

- 8:45 hod
- 9:30 hod.
- 10:15 hod.

Matrikářka Dohnálková Eva

ZPRÁVY Z RADY
Vážení spoluobčané,
využívám této příležitosti, abych Vás v krátkosti informoval o části činnosti rady městyse se zaměřením možné využití dotačních titulů pro další rozvoj našeho městyse.
Již v prosinci minulého roku jsme společně s panem starostou absolvovali seminář „Dotace pro obce v novém
rozpočtovém období“, který se konal v Praze pod záštitou
a za účasti místopředsedy vlády pana Bělobrádka, ministra
zemědělství pana Jurečky a zodpovědných úředníků z ministerstev odpovídajících za tuto oblast. Tématem semináře
bylo mimo jiné i seznámení s dotačními programy, které
budou vypisovány v následném období. Při této příležitosti
jsme mimo jiné došli k závěru, že každá úspěšná žádost by
měla být plánovaná, připravená s dostatečným časovým
předstihem a krytá přiměřeným finančním krytím, v opačném případě jde spíše o poměrně náročný adrenalinový
„sport“ s možnými negativními dopady na obec jako takovou - možných příkladů lze najít bezpočet.
Řešením by podle nás měl být středně a dlouhodobý plán
rozvoje našeho městyse, který by byl vázán na rozpočet
městyse, který bychom měli zpracovat a schválit na veřejném zasedání zastupitelstva v nejbližší době.
Počátkem tohoto roku se naskytla možnost čerpání finančního zůstatku z minulého období s maximálním možným plněním do konce tohoto roku. Po diskuzi v radě jsme se rozhodli usilovat o dotace na zateplení bývalé školní budovy
v Bolelouci, na niž byl zpracován projekt v minulém roce,
dále jsme oslovili renomovanou projekční kancelář Ing.
arch. Pospíšila na provedení studie revitalizace veřejných
prostor v Dubu nad Moravou. V průběhu schůzek došlo
k rozdělení prostranství na 5 částí. První část tvoří plocha
naproti úřadu městyse za cestou, druhou část tvoří prostor
před úřadem, třetí prostor kolem budovy pošty a před budovou školy 1. stupně, čtvrtá část obsahuje prostor mezi
poštou a „farskou“ zahradou a poslední pátá část zahrnuje
park mezi hřbitovem a jižní částí kostela.

Následně by měl být k těmto částem zahrnut i prostor školní
zahrady a dětského hřiště.
Byl vypracován záměr na využití prostoru číslo jedna a na
společném jednání s pracovníky stavebního úřadu stanoven
reálný časový plán k možnému podání návrhu a podaní dotace. Po velice důkladném rozboru možných postupů jsme
dospěli k závěru, že pravděpodobnost dokončení stavby
v předepsaném termínu je velmi malá, jedním z důvodů
nedokončení by mohlo být například odvolání jednoho
z účastníků stavebního řízení.
S panem Ing. arch. Pospíšilem jsme se dohodli na vypracování koncepce pro celé území, které Vám následně veřejně
představíme.
Dále rada městyse se zástupci školy a Olomouckého arcibiskupství absolvovala výjezdní zasedání v polské Lesnici,
kde byla projednána spolupráce k čerpání z dotačního titulu
Polsko české příhraniční spolupráce, jehož garantem by
byla polská strana, dále možného zapojení do Programu
Comenius, který by zahrnoval spolupráci mezi naší školou a
školami v polské Lešnici a slovenském Ružomberoku.
V neposlední řadě usilujeme o přidělení dotace na výstavbu
chodníku směrem na Tučapy.
Připravili jsme rozpočet, jenž bych charakterizoval jako otevřený, který umožní reagovat na možné výzvy, které před
nás postaví následující rok.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na mě obrací
s připomínkami a podněty týkající se chodu našeho městyse
a členům rady a všem zastupitelům pracujících ve výborech
za korektní a aktivní pracovní přístup. Jsem přesvědčen, že
naše společná práce bude přinášet viditelné výsledky.
S přáním všeho dobrého do následujících dnů
Za radu městyse Karel Lón

ZPRÁVA O STAVU LESNÍHO POROSTU
MĚSTYSE
Chci se zmínit o skutečnosti, že jsem od ledna začal mapovat
stav lesního porostu v našem katastru. Zjistil jsem, že
v tomto směru bude nutné situaci zásadně řešit. V porostech
jsou přestárlé stromy a stromy vážně poškozené bobrem
evropským. Podle místního šetření s lesníkem panem
Konrádem a správcem toku Mlýnského náhonu panem
Zahradníčkem, je nutné tyto stromy pokácet a nahradit
výsadbou nových stromů.
V první etapě, která proběhla, se řešily stromy ve špatném
stavu, které byly zvláště po námrazách polámané, nebo
stromy spadené do toku Mlýnského náhonu. Ve spolupráci
s odborníky připravuji koncepci revitalizace lesních porostů
našeho městyse. Ta se bude skládat z několika etap. Také
se pokusím na tento záměr zpracovat projekt, který by
financovala Evropská unie. S tím jak se mi v tomto směru
bude dařit, vás seznámím v příštím čísle zpravodaje.
Byl jsem také zvolen předsedou Kulturního, školního a
sportovního výboru. Při prvním pracovním setkání jsem
se seznámil se zástupci složek, které by měli různé akce
připravovat a já jim byl nápomocen. Doufám, že se s kulturou

v našem městysi posuneme aspoň krůček dopředu.
Podařilo se nám zajistit bezplatné kurzy od Evropské
unie. V první řadě chci poděkovat panu řediteli ZŠ a MŠ
v Dubu nad Moravou za zajištění zázemí pro tyto kurzy.
Názvy kurzů jsou zveřejněny na vývěskách městyse a ve
všech obchodech v Dubu. Už proběhl počítačový kurz pro
začátečníky. Měli jsme k dispozici 13 počítačů, které jsme
všechny obsadili. Opět se nám nahlásilo dalších 5 zájemců.
Minimální počet je 8 a nahlásí-li se další zájemci, není
problém kurz opakovat.
V nabídce jsou ještě dva kurzy:
1. Podnikání není věda
2. Náš zákazník náš pán (jak na nekalé praktiky
obchodníků)
Ke kurzům je potřeba se předem nahlásit. Než začnou,
musí se jmenný seznam poslat na zajišťující agenturu.
Budete-li potřebovat další informace volejte na telefonní
číslo 602 657 994
nebo piště na email mistostarosta@dubnadmoravou.cz
S přáním úspěšných dnů

místostarosta Lubomír Vaňák

VESNICE ROKU
Na svém 9. zasedaní, dne 2. 3. 2015 rada městyse přijala
usnesení přihlásit naši obec do soutěže Vesnice roku. Tato
soutěž v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého
domova. Zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování
programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na
význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí,
jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat
svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do
společenského života v obci. Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu malých obcí v Praze. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole.
Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, která se stala vítězem krajského kola.
V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.
Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících
oblastech : koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice,
občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, péče
o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci. Péče

foto: Bohumila Krčková

o krajinu, připravované záměry a informační technologie
obce. V řadě z těchto oblastí dosahuje naše obec dlouhodobě dobrých výsledků. Máme tedy jistě reálnou šanci na
dobré umístění v mnoha vypsaných kategoriích.
Za radu městyse

Mgr. Pavel Piňos

SOCIÁLNÍ VÝBOR
Vážení spoluobčané, dovolte mi představit činnost a členy
Sociálního výboru, který byl ustanoven Zastupitelstvem
městyse Dub nad Moravou dne 4.11.2015 v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. a řídí se jednacím řádem.
Sociální výbor bude působit ve všech oblastech lidského života, které v dnešní době nelze přehlédnout, a to především
formou poradenství a kontaktů na pomáhající organizace. Po úvodním zmapování problematiky, kterou bychom se
mohli zabývat, budou na schůzích následně řešena jednotlivá témata, diskutovány návrhy a podněty členů i občanů.
Občané se na nás mohou obracet nejen v případě potřeby

zajištění sociálních služeb, ale také když potřebují poradit
při vyplňování žádostí o různé druhy sociálních dávek (příspěvek na péči, mobilitu, na bydlení, na živobytí), případně
v těžkých životních situacích. Sociální výbor sleduje všechny aktuální změny, ke kterým dochází v sociální oblasti a je
schopen o nich informovat spoluobčany.
Předsedkyně: Jana Jiříčková
členky : Alena Nováková, MUDr. Vladimíra Sládková
a MUDr. Zdeňka Sobotková

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
vykročila do roku 2015 s plánem bohatým na různé akce.
Za sebou již máme v základní škole úspěšný lednový ples
SRPŠ, zápis budoucích prvňáčků a oblíbený lyžařský
výcvik v penzionu Oáza v Loučné nad Desnou. V mateřské
škole také proběhly tradiční zimní a předjarní akce, jako
je maškarní bál, vynášení Moreny a návštěva divadelního
představení v Prostějově. Na školní webové stránce si
můžou zájemci projít galerii se stovkami fotografií.
Rád bych se nyní zaměřil na to, co nás v nejbližších
týdnech čeká a seznámil čtenáře Dubského zpravodaje s
plánovanými akcemi školy. Ze všeho nejdříve mi dovolte
pozvat všechny příznivce jarního tvoření a velikonoční
atmosféry na tradiční Velikonoční jarmark v sobotu 28.
března 2015. Letos bude tato populární akce spojena se
slavnostním otevřením nově zkolaudované školní družiny,
kdy bude její představení veřejnosti doplněno vystoupením
školního pěveckého sboru.
Následující měsíc přinese dvoudenní sběr starého papíru,
který vždy přispívá nejen k ekologickému myšlení našich
žáků a jejich rodin, ale rovněž pomůže získat peníze na
vybavení určité oblasti práce s dětmi. Letošní jarní sběr
papíru ve dnech 20. a 21. dubna 2015 finančně podpoří
školní pěvecký sbor, konkrétně zakoupením notového
materiálu a nových sborových triček s logem školy, proto
uvítáme pomoc rodičů i dalších občanů s naplněním
kontejnerů přistavených jako vždy k dolní budově ZŠ.

Jednou z největších akcí před koncem školního roku bude
regionální soutěž v aerobiku dne 23. června 2015. O této
i ostatních připravovaných akcích budeme informovat
prostřednictvím školního webu.
Z aktivit mateřské školy bych rád upozornil na populární
Dopravní soutěž pro předškoláky našeho regionu, která se
uskuteční dne 7. května. Další oblíbená akce připravovaná
kolektivem pedagogického sboru MŠ je Kouzelný les, letos
plánovaný na 29. května 2015.
Na závěr chci ještě využít této cesty k informování
veřejnosti o právě probíhajících velkých projektech, do
nichž je naše škola zapojena. Druhým rokem jsme jako
partneři zapojeni do projektu OPVK Podpora technického
a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, kdy
žáci 8. a 9. ročníku pravidelně vyjíždějí na vzdělávací akce
na Gymnázium Olomouc – Hejčín a Střední průmyslovou
školu elektrotechnickou v Olomouci. Všichni pedagogové
se v tomto školním roce vzdělávají v rámci projektu
Digitálně a interaktivně, který je zaměřen na podporu
nových vzdělávacích technologií. Učitelé tělesné výchovy
se podílejí na realizaci projektu University Palackého
Olomouc nazvaného Pohyb do škol. O výsledcích projektů
budeme informovat v článcích na školním webu, stejně jako
o výsledcích výběrového řízení na přidělení grantů v rámci
nového evropského programu Erasmus +, kdy předkládáme
dva velké mezinárodní projekty.

Mgr. Radim Voštinka, ředitel školy

těšíme na jarní měsíce, které budou
protkané řadou zajímavých aktivit a
JARO V
událostí.
Na březen je naplánováno
MATEŘSKÉ
divadelní představení v Prostějově,
ŠKOLE
proběhne též zápis nových dětí do
mateřské školy. Se zimou se rozlouŠkolní rok 2014/15 se přehoupl do
číme a jaro přivítáme akcí Vynášení
druhé poloviny a již se všichni
zimy, při níž vhodíme Morenu do

vody a necháme s ní odplavit všechno studené a pošmourné. V místní
knihovně je pro nás připravena
poutavá beseda, která, jak doufáme,
podpoří zájem dětí o knihy a posílí
pozitivní vztah k literárnímu umění. Vybrané děti ze třídy Krtečků
vystoupí s tanečním pásmem na

setkání seniorů......
V aprílový den se všichni velikonoční zajíčci ukryjí v zákoutích
školní zahrady, úkolem dětí bude
vyhledat je, pak zahrádku otevřít
jarním klíčem a přivítat ji ke společným hrám. Ti, kdo rádi vyrábějí
z přírodních materiálů, se mohou
i letos zapojit do soutěže rodin a
vytvořit zajímavou velikonoční
dekoraci, která ozdobí prostory
MŠ a potěší všechny její návštěvníky. V polovině dubna zahájíme

dvouměsíční plavecký výcvik na
krytém bazénu v Přerově. Poslední
dubnový den nastartujeme košťata a
prožijeme s ježibabkami a čaroději
kouzelný čarodějnický slet. Na začátku května se naše MŠ opět stane
organizátorem Dopravní soutěže se
sponzorem BESIP, v níž se vybraní
předškoláci utkají s reprezentanty
mateřských škol z blízkého okolí.
Nechceme zapomenout na ty, které
o nás s láskou pečují, a proto každá
třída nacvičí pěkné pásmo a vyrobí
dárečky, aby se našim maminkám
oslava jejich svátku opravdu líbila. V květnu ještě uskutečníme
poznávací výlet do Olomouce – do
botanické zahrady a sadů. Den dětí
prožijeme s pohádkami v Kouzelném lese. V červnu se vydáme k
tovačovskému rybníku, kde nám

Rákosníček připraví stezku plnou
„vodních“ úkolů a překvapení.
Vítěznou destinací pro celodenní
výlet se stalo město Vyškov, kam
vyrazíme za návštěvou DinoParku
a dalších zajímavých míst. Školní
rok vyvrcholí organizací Zahradní
slavnosti, při které se rozloučíme s
našimi předškoláky a vyprovodíme
je na další cestu za vzděláváním.
Zda jsou k tomuto náročnému úkolu
připraveni, prověříme tentýž večer a
noc při spaní ve školce, kdy budou
muset prokázat odvahu budoucích
školáků.

populární, dá se na něm jezdit i na
kolečkových bruslích a je vhodný
pro položení přímo na naše asfaltové hřiště. Samozřejmostí je, že se na
tomto hřišti může hrát tenis, volejbal,
nohejbal, malá kopaná, basketbal, vybíjená i badminton, případně in line
hokej. Abychom využili maximálně
prostoru našeho areálu a také z důvodu
osvitu slunce při sportování, rozhodli
jsme se umístit hřiště do zádní části
stávající asfaltové plochy, kterou bylo
nutno zvětšit. Rovněž jsme již v našem
záměru uvažovali o tribuně a počítali s tribunou pro diváky s možností využití prostoru za touto tribunou. Hřiště
bude mít i umělé osvětlení.
Po vypracování projektu a vydání
stavebního povolení jsme na podzim
rozjeli stavební práce a do zimy jsme
vybudovali rozšířenou plochu na úkor
nevyužitého hliněného břehu, zabetonovali opěrnou monolitickou zeď a
postavili tribunu pro diváky. Letos již
opět pokračujeme ve výstavbě. Do

končily se chodníky, terénní úpravy a
nyní se pracuje na oplocení hřiště a na
dokončovacích pracích. Ještě nás čeká
spousta práce, abychom vše dokončili
podle našich představ, aby areál hřiště
mohli využívat členové sokola i široká
veřejnost. Budeme velmi rádi, když se
do těchto prací zapojí co nejvíce našich
členů.
Rád bych Vás tímto všechny předběžně pozval na slavnostní otevření tohoto hřiště, které se uskuteční v sobotu
16. května 2015. Kromě bohatého občerstvení za příjemného poslechu naší
místní kapely Záskok, bychom rádi
uskutečnili exhibiční zápas ve florbalu a další sportovní ukázky na novém
hřišti. Na závěr tohoto slavnostního
odpoledne vystoupí skupina ARRHYTHMIA. Těšíme se na Vás

Příjemné jarní dny přejí děti
a zaměstnanci mateřské školy

NOVÉ VÍCEÚČELOVÉ
HŘIŠTĚ
v Dubě nad Moravou.

Po celou dobu naší činnosti se snažíme
vylepšit sportovní podmínky v naší
obci. Podařilo se nám sehnat dotace
na rekonstrukci vytápění a především
novou podlahu včetně nového obložení. Posledních 5 let jsme se ale marně
snažili získat dotaci na venkovní víceúčelové hřiště, které v našem městysi
chybí. Bohužel marně.
Velmi nás potěšilo, když v loňském
roce představitelé obce odhlasovali finanční příspěvek na víceúčelové hřiště
ve výši 1500000 Kč.
Okamžitě jsme rozjeli veškeré nabídky, sháněli informace a vedli různá
jednání, až jsme se společně rozhodli
se ZŠ a s představiteli obce, že vybudujeme hřiště o rozměru 32,5m x 20m
s umělohmotným povrchem SPORT
COURT, na který je 15 let záruka. Žádné víceúčelové hřiště nenahradí všechny speciální povrchy na různé druhy
sportů. Rozhodli jsme se pro tento
povrch z důvodu, že je velmi dobrý pro
florbal, který je nyní velmi

Za výbor TJ sokol
starosta Petr Hanzlík

SKAUTSKÁ HLÍDKA

Informace o činnosti 21.odd. skautů
Dakota a 10. odd. skautek Severka Dub
nad Moravou
Krásně prosluněné dny nám připomněly, že se už blíží jaro.Vrátíme se však
ještě do loňského prosince.
- 23.12.2014 jsme tradičně roznášeli
Betlémské světlo. Skupinky vytvořené
převážně z dětí našich oddílů někde
doplňovali rodiče. Světlo jsme roznášeli v obcích Dub nad Moravou, Tučapy, Bolelouc, Nenakonice, Rakodavy a
Věrovany. V poryvech větru to nebylo
jednoduché. Také se mohlo stát, že některý dům skupinka nechtěně minula.
Stále je co zlepšovat. Tam, kde se světlo nedostalo se moc omlouváme.
- 29.12.2014 jsme navštívili bazén
v Přerově. Plně obsazený autobus
svědčil o tom, že je o tuto naši tradiční
akci zájem nejenom mezi dětmi, ale i
jejich rodiči a veřejností.
Od nového roku jezdíme v pravidelných 14-ti denních cyklech. Nyní jsou
před námi ještě dvě návštěvy bazénu
a to v pátek 20.3.2015 a 3.4.2015. Od
tohoto data se pak budeme věnovat jen
našim skautským aktivitám. Zájezdy
pak zahájíme v říjnu. Přesné datum
včas zveřejníme.

Proběhla
každoroční registrace do
naší
organizace.
V letošním roce se
v našich oddílech
Dakota a Severka
Dub nad Moravou
registrovalo 97 členů, v oddílu Bolelouc se registrovalo
17 členů.
- 30.5.2015 budeme
spolupracovat na
dětském dnu na cvičišti v Bolelouci.
V měsíci červnu budeme spolupracovat na dětských dnech v Čelčicích,
Kralicích a Ivani.
- 12.-14.6.2015 se účastníme v Olomouci charitativní akce „Kapka“ pro
registr dárců kostní dřeně .
- Od 1.7. do 16.7.2015 proběhne tradiční letní tábor v Lipové. I letos bude
naším hostem 16-ti členná skupina
skautů z Kanady. Jedná se ještě i o
skautech z Estonska a Holandska.
- V sobotu 18.7.2015 se uskuteční 16.
Indiánský dětský den od 14 do 17 hodin a od 20 hodin country bál.

Tato akce se bude konat na cvičišti
v Bolelouci. Tímto vás srdečně zveme.
- Na konci července se u nás, na svém
putování republikou, zastaví 20-ti členný oddíl skautů z Francie.
Jak vidíte máme nabitý program, ke
kterému přičtěte schůzky či akce, které
probíhají každý týden.
Přejeme vám krásné jarní měsíce a těšíme se na viděnou na některé z našich
akcí.
Lubomír Vaňák – Ester
foto Tomáš Pulchert - Gandalf

Benjamínci z Dubu nad Moravou opět
v AKCI
Halové turnaje pořádané pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila a trenéra Dukly
Praha Richarda Poláka.
V sobotu 24.1.2015 se uskutečnil velmi dobře obsazený
halový turnaj pořádaný SOKOLEM DUB NAD
MORAVOU pro ročníky narození 2007 v krásné sportovní
hale Gymnázia Čajkovského v Olomouci.
Již v pátek 23.1.2015 dorazili mladíci z DUKLY PRAHA
vlakem do Olomouce, aby sehráli přátelský zápas s našimi
kluky. Večer se zúčastnili prohlídky dubského kostela
Očišťování panny Marie a přilehlých prostor, kterou je
provázel místní farář P. Jan Kornek. Kluci a jejich rodiče
byli tak nadšeni z prohlídky kostela, že nemohli na faře, kde
byli ubytováni, ani usnout.
V sobotu pak byli všichni zúčastnění připraveni na odvetu
za vítězství v roce 2013, kde tehdy dominoval SOKOL DUB
NAD MORAVOU před pořádající DUKLOU PRAHA.

Systém turnaje, kdy rozhoduje počet vstřelených branek,
je na Moravě neobvyklý, ale pro pořádající tým již třetím
rokem typický.
Pořádající tým postavil vzhledem k počtu kluků r.2007 dva
týmy a ve stejném počtu dorazili i kluci z Prahy.
Malí fotbalisté od ranních hodin předváděli zdařlé fotbalové
akce plné krásných branek.

Odměnou pro kluky byla bohatá tombola s více než 500
věcnými dary a pro rodiče možnost zakoupení fotografií
jejich dětí pořízených profesionálním fotografem.
Dub A - HFK Olomouc 1 : 1 Branky : Remeš
Dub B - Přerov 0 : 1
Dub A - Dukla Praha B 6 : 0
Branky : Cvik 2, Janošík 2, Remeš, Kováč
Dub B - Dukla Praha A 1 : 7 Branky : Malińák
Dub A - Kostelec na Hané 2 : 4 Branky : Häutler, Remeš
Dub B - Otrokovice 1 : 4 Branky : Protivánek
Dub A - Brodek u Přerova 8 : 0
Branky : Janošík 3, Cvik 2, Kováč 2, Remeš
Dub B - Rožnov 0 : 4
o umístění :
Dub B - HFK Olomouc 0 : 3
Dub B - Rožnov 0 : 4

Do finále turnaje se dostal domácí tým SOKOLA DUB
NAD MORAVOU a DUKLY PRAHA. Pořadatelé připravili
pro finalisty nezapomenutelný zážitek, když při nástupu
z pod tribuny zazněla znělka LIGY MISTRŮ We Are the
Champions. Po celou dobu finálového utkání hala burácela
a kluci chvílemi neslyšeli ani pískání rozhodčího. Domácí
tým měl v průběhu celého utkání mírně navrch, když
vedl již 2 : 0. Hosté se však nevzdali a v poslední minutě
vyrovnali na konečných 3 : 3.
V penaltové loterii byli až v 10. pokusu úspěšnější kluci
z Dukly Praha a tím se spustila vlna bolesti v srdcích
našich kluků a neutichla ani při slavnostním vyhlašování
výsledků.
Dub A – Dukla Praha A 3 : 3 Branky : Janošík 2, Remeš penalty 8:9
Pořadí : 1. Dukla Praha A 2. Dub A 3.Kostelec na Hané 4.Otrokovice
5.HFK Olomouc 6.Dukla Praha B 7.Rožnov pod R. 8.Dub B 9.Přerov
10.Brodek u Přerova

O necelý měsíc později dne 22.2.2015 se opět za účasti
hejtmana Olomouckého kraje, ředitele Základní školy
v Dubu nad Moravou a předsedy TJ SOKOL DUB NAD
MORAVOU konal halový turnaj pro starší kluky r.2005,
kteří vyběhli na palubovku sportovní haly Čajkaréna.

I tomuto turnaji předcházel přátelský zápas obou týmů a
večerní hraní na varhany u dubského faráře P.J.Korneka,
který ubytoval hráče a rodiče spřáteleného klubu DUKLY
PRAHA na místní faře.
Kluci r. 2005 chtěli napodobit své mladší kamarády a od
začátku šli za svým cílem. Bohužel tentokrát kluci doplatili
na náš vlastní systém turnaje hrající se na počet vstřelených
branek. I přesto že v základní skupině 3 x vyhráli a jen
jednou prohráli s týmem DUKLY PRAHA A 1 : 0, a ač
byli v tomto utkání mírně aktivnější, nevstřelili žádný
gól, a proto jim patřilo až 3. místo v celkovém hodnocení
základní skupiny. Smutní a unavení kluci již bohužel nenašli
dostatek morálních ani fyzických sil na boj o 7.-8. místo. Se
sobotním přátelským utkáním s Duklou a finále OFSO 05
v nohách, tak zcela vyčerpaní obsadili 8. místo. Přesto za
snahu předvést co nejlepší výkony jim patří pochvala.
Dub - HFK Olomouc 2 : 1 Branky : Bartoň, Künstler
Dub - Dukla A 0 : 1
Dub - Lužice 3 : 0 Branky : Künstler, Heinz, Kovář
Dub - Bystřice p.Hostýnem 4 : 0 Branky : Smékal 3, Künstler
o umístění :
Dub - Nové Sady 1 : 4 Branky : Bartoň
Dub - Bystřice p.Hostýnem 1 : 1 Branky : Künstler Penalty 0 : 2

Do finále se podle papírových předpokladů dostal tým
DUKLY PRAHA B a SIGMY OLOMOUC a stejně jako
před měsícem rozhodovaly pokutové kopy. Na konci utkání
se radovali kluci z DUKLY PRAHA, když po velkém
dramatu zvítězili 6:5.
Sigma Olomouc – Dukla Praha B 4 : 4

penalty: 5:6

Děkujeme všem rodičům, Ing. Jiřímu Rozbořilovi, Mgr.
Pavlu Piňosovi, Mgr. Radku Čapkovi, Mgr. Radimu
Voštinkovi, Ing. Ivo Čečmanovi, Lubomíru Vaňákovi,
panu Josefu Odstrčilíkovi všem sponzorům a přátelům za
nemalou podporu našich nejmladších nadějí.
Janošík Pavel

MARIÁŠ
Dne 30.12. 2014 se V Bolelouci v restauraci “U kříže” uskutečnil VII. ročník turnaje v mariáši o ,,Pohár Městyse Dub nad Moravou ‘’ .
Tento
turnaj
má
již
tradiční pověst v našem regionu letos byla účast 28 hráčů převážně
z Mikroregionu Království, ale i ze
vzdálenějších lokalit jako je Olomouc,
Lutín apod.

Vítězem a držitelem poháru Městyse
Dub nad Moravou se stal p. V. Žádník, na druhém místě byl p. J. Novotný

- oba z obce Velký Týnec a až na
třetím místě byl zástupce našeho
městyse p. A. Passierb. Děkujeme
tímto všem účastníkům turnaje,
sponzorům včetně Městyse Dub nad
Moravou za přízeň a doufáme , že příští VIII. ročník bude ještě kvalitnější.
mariáši zdar
Z. Přecechtěl

70 let žijeme v míru.
Co je to 70let? Pro starší vzpomínky
a ohlédnutí do minulosti, pro mládí
něco v nedohlednu, neskutečného,
protože dožít se 70ti roků je něco
tak vzdáleného a mládí se to přece
netýká.
I my starší jsme si to kdysi mysleli.
Ale 70 roků uteče jako voda.
Před 70ti roky skončila válka a některé
vzpomínky jsou stále živé a ztráty nejdražších bolí pořád. Říká se, že to byla
snad nejkrutější válka všech dob, ale
války jsou všechny kruté.
Válka, je strašná věc, pro nás dříve narozené vzpomínky na utrpení, strach,
bídu, nedostatek základních potřeb.
Během těch minulých roků bylo o
válce a její krutosti napsáno mnoho
knih a článků. Na výročí osvobození
proběhlo mnoho oslav, více či méně
zdařilých.
Ani naše obec se nevyhnula válečným
útrapám. I v dubském zpravodaji byly
už popsány válečné události a vzpomenuto našich padlých. A my si dnes
můžeme díky vzpomínkám paní Pospíšilové, která si události válečných dní v
tom roce 1945 zapisovala den po dni,
aspoň trochu připomenout atmosféru
těch posledních dní války.
VZPOMÍNÁNÍ.
Jsem školačka. Naše třída je vybílená,
má veliká kamna, skříň a černou bednu na odpadky. Uprostřed lavice jsou
kalamáře na inkoust, na zdi visí kříž a
obraz tatíčka Masaryka.
Je 14. září 1937 – přesmutný den zapsaný do dějin našeho národa. Náš pan
president umřel. Náhle je všechno tak
jiné, těžce se dýchá, jako kdyby všechno plakalo. I naše paní učitelka má oči
plné slzí a slova se jí zadrhují v ústech.
Přijdu domů, ale je to stejné, maminka pláče a tatínek je zamlklý a vážný.
Nesmírný smutek doléhá na všechny
čestné lidi této země. Smutek a strach
z budoucnosti – z německých fašistů.
A ze tříd se ozývá báseň „ … ty tichý,
zářijový dni, koho jsi nám to vzal …“.
Je březen roku 1939 - máme v bytě
zapnuté rádio a lidé z obchodu (bývalý

obchod Smělých, potom papírnictví
– Narpa, na křižovatce naproti školy
- dnes zbouráno) přicházejí blíž, aby
slyšeli tu strašnou zprávu - z rádia
je slyšet hlomoz, hluk vojsk a tanků
a hlasatel každou chvíli opakuje: „
Zachovejte klid a rozvahu. Německá
vojska obsazují Pražský hrad“. Tatínek
stojí jako přikovaný, ruce zaťaté v pěst,
oči nepřítomně zaražené kdesi v dáli,
maminka a ostatní přítomní lidé stojí
neschopní slova. I mne obchází hrůza.
Jednou v neděli jsme si zajeli do Javoříčských jeskyní u Litovle. Než na
nás došla řada, přišli mezi nás potulní
zpěváci s harmonikou. Bylo to ve
smutné době na začátku války, kdy
jsme přišli o Sudety. Když hráli a zpívali „ Chaloupky pod horami, co se to
stalo s vámi …“ lidé je obklopili a jejich klobouk se plnil mincemi. A když
začali hrát a zpívat „ Ta naše písnička
česká … „, to už zpívali všichni a slzy
se leskly v jejich očích.

Začala druhá světová válka. Už jen
my pamětníci víme, jak těžkých 6 roků
jsme prožívali. Obchody brzy zely
prázdnotou, jídlo, textil – vše bylo na
příděl, obuv – málo kdy na poukaz.
V továrnách se vyráběly zbraně a lidé
museli na nucenou práci do Německa,
kde žili o hladu, špíně a v nebezpečí
z náletů.
Nesměly jezdit autobusy, osobní auta
byla na špalkách, elektrikáři museli
rádia upravit tak, aby se nedalo poslouchat vysílání z Londýna. Byl zákaz
Sokola, Orla, Skautu a tance. Dobytek
i drůbež se musela nahlásit, ze všeho
se museli odvádět dávky a nikdo si
ze svého nesměl nic vzít navíc. Kvůli
náletům bylo nařízeno přísné zatemněné, ani záblesk světla nesměl z oken
pronikat. Sebemenší neposlechnutí

znamenalo koncentrák, ze kterého se
mnozí nevrátili. Mnozí byli vyhnáni
ze svých domovů, okradeni o všechno.
Gestapáci přijížděli v noci a dusot jejich těžkých bot naháněl hrůzu. Vládl
strach, hlad a bolestná otázka, kdy to
všechno skončí.
Takové jsme měli mládí, poznamenané
strachem a odříkáním. To nás naučilo
skromnosti, radovat se z každé maličkosti a lásce ke své trpící vlasti.
I z té těžké doby se mně ale vybavuje
jeden úsměvný zážitek: do obchodu
nám dodávali mletý cukr po 25ti kg
v plátěných pytlích, které se daly na
něco použít. Po jejich vyprání a vyvaření bylo plátno jemné a bílé, jenže
na každém pytli bylo do půlkruhu vytištěno CUKROVAR BRODEK a nad
nadpisem byla řepa s košatými listy.
Bohužel, nepomohlo žádné vyvařování, nápis a řepa tam trůnily stále. Moje
dvě tety měly v té době malé děti a těm
je maminka šetřívala na pleny, kterých
nebylo. Došlo to však tak daleko, že
maminka byla nucena ušít z nich i prostěradla a tatínek večer říkával: „ Tak
už jdu do řepy“.
Poslední dny II. světové války – vybráno ze zápisníku, který byl psaný na
jaře 1945 u sklepa, kde jsme se museli
rychle přestěhovávat, když byl nálet.
Pondělí 30. dubna 1945 - jsme v obchodě vydávali lidem cukr za řepu.
Před obchodem stály trakaře a vozíky
a lidé stáli v obchodě, když z nenadání
nad hlavou zaduněla letadla a na Dub
padaly bomby. Na náměstí u sousoší
svatých spadl sloup s elektrickým vedením, v domě nastala tma a zmatek.
Maminka zrovna chtěla jít na poštu
telefonovat o další dodávku cukru,
když u dveří z ulice byla raněná paní
Páleníková, střepina jí poranila hlavu.
Vtáhli jí s tatínkem do obchodu, maminka jí rychle ránu vyčistila , tatínek
stáhl roletu a zavedl ostatní k padacím
dveřím do sklepa. Ve tmě padali na
sebe, maminky volaly kde mají své děti
a děti plakaly, vše se zdálo být neskutečně dlouhé, ale ve skutečnosti nálet
trval jen pár minut. Když se konečně
vše utišilo, bylo nad sklepem úzkým
oknem do dvora vidět oheň a kouř.

V celém Dubě bylo Boží dopuštění, u
sousoší ležel mrtvý voják, v ulici byli
další oběti.
Němci již tušili, že jsou jejich dny
sečteny, proto hlavně v noci utíkali
z fronty a skrývali se v domech. Od
tohoto dne se nastěhovali i k nám
do kuchyně. Spávalo jich u nás i 15.
Neměli jsme odvahu spát v bytě, celý
týden jsme byli ubytováni ve sklepě
pod obchodem. Byl starý, klenutý a
bylo nás tam 13. Muži nanosili fošny,
na ně matračky a tam jsme spávali já
s maminkou, proti nám v nohách paní
Věra Broncová s malou dcerkou. Sklep
se rozšiřoval do boku, vlevo podél zdi
spala paní domácí Obrtelová s dcerou
a stařičkou maminkou, podél druhé zdi
manželé Kyselí s dcerou. Uprostřed
sklepa dřevěné troky s dekou, vedle
stála židle a zde se střídali muži na
hlídce – tatínek, bratr a pan Bronec.
7. května 1945 – sedím na stoličce pod
schodama do bytu. Je 8. hod. večer, teď
se zvolna snáší májový večer. Ráno pršelo, pak se zvedl velký vítr. Spali jsme

dnes již sedmou noc ve sklepě, máme
to tam trochu vylepšené. U nás zase
spali vojáci, v průjezdě měli i osobní
auto. V drvárce nám berou tu poslední
hromádku uhlí, topí ve sporáku a v našich hrncích si vaří jakési pudinky. Ti
dnešní jsou polní četníci, večer jeden
z nich moc mluvil a bylo z něj cítit
alkohol. Německy říkal, že tu zůstanou
až do poslední chvíle. Ráno to zase začalo bouchat a my jsme museli zůstat
ve sklepě. Včera kousek střepiny zabil
starou paní Adamcovou. Pan Válek
– obecní policajt, bubnoval, že je stanné právo od 8 hod. večer do 6 ti hodin
ráno, kdo bude venku bude zastřelen.
A dále, že se každý den bude střídat 15
mužů jako rukojmích, aby byla záruka,
že bude uchráněn německý vojenský
majetek. Každý den čekáme na zprávy,
které by nás potěšili, ale marně, je to
hrozné. Pro všechny se vaří u Bronců,
naše kuchyň je stále obsazena Němci.
Celý Dub je stále plný vojska, jezdí i
od Brodku i od Nenakonic, hodně na
vozech s koňmi, v autech i pěšky. Ven-

ku začíná být krásně, rozkvétá šeřík a
my sedíme ve sklepě. Pan doktor (Bronec) s bratrem Luděm chodí po dvoře,
domácí dcera Mánička si něco čte,
pan doktor se snaží o dobrou náladu a
dobírá si mně. V kuchyni jich už zase
máme 15 a venku to začalo bouchat,
tak s psaním končím.
Úterý 8. května 1945 – v 5,10 hod.
nás vzbudila hrozná rána, 2x byl vidět i
plamen. Naši muži byli zjišťovat co to
bylo, ale nic nezjistili. Němečtí vojáci
jezdí bez ustání, ba přímo utíkají. U nás
nechali velký nepořádek, v průjezdě
měli protiletadlové dělo a vojáci seděli
na dvoře a pili víno. Pan doktor donesl
zprávu, že je podepsaná kapitulace, tu
radostnou zprávu jsme šli hned říct těm
ostatní do sklepa. Ale kdo ví, co nás
ještě čeká. Je 10, 30 hod., transporty
jezdí bez ustání, letadla nad námi, teď
se k nám zase stěhují Němci i s vozem.
Už to zase hučí, musím do sklepa.
Dnes jsme ve sklepě i obědvali, je to
hrozné. Snad prý dnes budou vyhazovat mosty. Teď letí ve vzduchu letáky,

třepotají se pod modrou oblohou jako
hejno ptáčků. Je dnes krásně, sluníčko
se usmívá a my stále čekáme, který
den bude poslední sklepový, ale jakoby ani v dohlednu nebyl. A přece ještě
musíme děkovat Bohu, že jsme pořád
všichni a máme to nejnutnější co potřebujeme. Neztrácím důvěru, že vše
dobře dopadne.
Je 14.45 hod. Venku je hrozně. Jezdí
to ve čtyřstupech, úplná zácpa, všichni
běží horempádem. S mosty se dosud
nic nedělo, dále jezdí vozy i auta. Před
domem zastavil vůz, leží na něm raněný voják, mladý kluk, celý od krve, těžké vzdechy s ním otřásají – je to hrozná
podívaná. Už je půl sedmé, jsme stále
ve sklepě, přišel pan doktor Hrabal, že
v noci má být kapitulace. Po špatné
zkušenosti se zatím neradujeme. Rusi
jsou prý už v
Kokorách a za Klopotovicemi.
Středa 9. května 1945 – je 6 hod. ráno
a my už jsme pod „Ivanama“. Včera
jsme ve sklepě i večeřeli, pak ran přibývalo. Po 21 hod. se ozvaly brzy za
sebou tři strašné rány. Nejprve se za-

chvěla zem pod nohama, světlo zablikalo a zachvěl se celý sklep. Vyhodili
mosty. Pak začalo střílení, dopadalo to
i k nám na dvůr. Hádali jsme, že jsou
to Rusi a byli, ale to jsme ještě nevě-

ještě trochu vyspat, ale nebylo možno,
myšlenky přeskakovaly z jedné na druhou. Vstala jsem před 5 hodinou, umyla se a konečně zase v naší kuchyni
trochu pouklízela, abychom tam zase
mohli posnídat. Všude bylo mnoho
vyprávění. Před chvílí jsme s panem
doktorem shodili z našeho obchodu
ceduli Gemistwarenhandlung a zametla jsem před naším obchodem. Pak se
vybubnovalo, že dívky od 16ti let mají
jít hned čistit školu, aby byla nachystána pro osvoboditele. Asi 7 nás mělo na
starosti spodní ředitelnu, je tam piáno a
děvčata mně přemluvila abych zahrála,
začala jsem: „ Ta naše písnička česká“
zpívaly jsme všechny. Pak jsme zametly před školou. Od Brodku i Nenakonic
jezdili Rusi a také Rusky. Spěchala
jsem domů, abych pouklízela i tam,
ale dopadlo to tak, že jsme stáli ve dveřích, mávali praporkama a volali „ NAZDAR!“. Bylo to bezvadné a všichni
jsme měli výbornou náladu. Zahradník
pan Jar. Doležel donesl veliký koš tulipánů, lidé je brali a dávali Ivanům. Pak
tam zastavilo auto, vystoupil z něho

děli. Obchůzku venku měl pan doktor
Bronec a kolem 1 hod. v noci rychle
přišel a už na schodech hlučně volal:
„Rusové prijéchali, už je jich plná dědina, pojďte honem ven“. Vyletěli jsme
jako když do nás střelí. Na rohu u našeho už byl hlouček lidí, vedle Rusák
– šikovný kluk, vyprávěl odkud jedou.
Přicházeli další vojáci, přivedli je sem
partyzáni přes boleloucký splav. Jak
Němci ustupovali ještě u sokolovny
zapálili čtyři domy. Chtěli jsme se jít

vysoký důstojník v dlouhém hnědém
koženém kabátu, na čepici měl československý odznak, mluvil slovensky.
Hned byl kolem něho zástup lidí.
Ukazoval nám, jak velikou budeme mít
republiku a jiné věci, na které se lidi
vyptávali. Táta s bratrem byli stavět
hned od rána most. Začali jsme vynášet
ze sklepa věci, ale ne všechny, protože
o těch Rusích kolují divné pověsti, na
nichž opravdu něco je. Ráno, ne právě
slušným způsobem sebrali Broncům
auto a už ho asi neuvidí. Rusové chodili po staveních, chtěli vodku, kola, časy
( hodinky). Přišli i k nám a chtěli naše
auto, marně jim tatínek vysvětloval, že
je nepojízdné, pak uviděli mně a chtěli

děvušku, tak mně maminka vyškubla a
zamkla ve spíži. Pomohlo až jim dal tatínek slivovici, fotograf, pero se zlatou
špičkou a ještě další věci. Tak končí po
6ti letech první SVOBODNÝ DEN.
Čtvrtek 10. května 1945 – konečně
jsme se dobře vyspali. Tatínka ráno volali do kanceláře a musel přijat funkci
„Předseda financí“. I bratr musel mít
na rukávě červenou pásku a pomáhat.
Pak nás děvčata, volali kamarádi, že
máme jít strojit bránu, že přijede Čs.
armáda. Sháněly jsme šeřík a tulipány,
v zahradní restauraci pana Jindřicha.
Horáka jsme je přibíjeli na desku,
na kterou kluci napsali: VÍTÁME
OSVOBODITELE! Je to hezké, bílý a

modrý bez, červené tulipány, praporky
a trikolora. Kluci to pověsili nad silnici
od Horákové hospody k Neherovému
obchodu
( bylo to v místech kde nyní stojí hasičská zbrojnice ). Ruští vojáci pořád
ještě projíždějí, ale jde o nich stále horší pověst. Já nesmím sama z domu vylézt. Dnes byla první májová v kostele.
Zvony se naplno rozezněly, varhany
právě tak.
Zpívalo se : „ Svatý Václave, vévodo
české země“ a pak „Kde domov můj“ a
bylo nám všem nesmírně krásně.
Vzpomínala:
Blažena Smělá - Pospíšilová.

Království objektivem občanů Království

Sdružení obcí mikroregionu Království pořádá fotografickou soutěž
a výstavu obrazů pro všechny své občany:
„KRÁLOVSTVÍ OBJEKTIVEM OBČANŮ KRÁLOVSTVÍ“
–ve dvou kategorií:
1. FAUNA A FLORA NAŠICH LESŮ,
2. PRÁCE ŠLECHTÍ ČLOVĚKA.
Podmínky soutěže: autorem je občan mikroregionu Království, fotografie o velikosti A4 musí být vytištěny na fotografickém
papíře, popis fotografií musí obsahovat jméno, adresu a telefon autora a kategorii, jeden občan může do soutěže přihlásit 4
snímky z každé kategorie. Současně s fotosoutěží se uskuteční výstava obrazů všeho druhu od autorů občanů mikroregionu
Království. Fotografie i obrazy můžete odevzdat na kterémkoli OÚ mikroregionu Království do 31.10.2014. Vernisáž
výstavy obrazů a vyhlášení výsledků fotografické soutěže se uskuteční v neděli 15.11.2015 ve 14:00hod. v Kulturním
domě v Císařově.

foto: Bohumila Krčková

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám v těchto krásných jarních dnech
popřál příjemné, klidné a spokojené prožití Velikonočních
svátků, naplněných vzájemným porozuměním a tolerancí.
Váš Jiří Rozbořil,
hejtman Olomouckého kraje

Zpráva z knihovny v Dubu nad Moravou za rok 2014
V loňském roce bylo zapsáno celkem 100 čtenářů. Celkem
navštívilo knihovnu 1144 čtenářů, tj. při 52 půjčovních
dnech 22 čtenářů za 1 půjčovní den. Vypůjčeno bylo celkem
8000 knih a časopisů tj. 7 výpůjček na jednoho čtenáře. Jíž
několik let se daří, že třetina zapsaných čtenářů

jsou děti do 15 let, což je myslím při dnešních možnostech
elektrotechnických informací dobrý výsledek. Počítačový
systém CLAVIUS, který se nám podařilo získat se osvědčil
a značně urychlil a zpřesnil evidenci.
Věra Landsmanová, knihovnice

Akce mikroregionu Království
11. 04. Království hraje, zpívá a tančí, Věrovany
05.04. Královstvím na kole, Majetín
09.05. Traktor cup, Krčmaň

01.06. Galerie na zámku, Citov
20.06. Sportovní den, Grygov
18.07. Hanácké kvítek, Věrovany

Pozvánka na
galavečer v Dubu nad Moravou
Již 4. ročník galavečera v Dubu nad Moravou se uskuteční
v sobotu 16.května 2015 v 19:00 hodin v chrámu Očišťování
Panny Marie v Dubu nad Moravou. Účinkuje speciální
recitál Jiřího Škorpíka a Davida Uličníka INCORCERTO.

Speciálním hostem večera bude herec Pavel Soukup.
Galavečer doplní výstava obrazů Davida Uličníka.
Předprodej vstupenek od března 2015 na Úřadu městyse
Dub nad Moravou, cena vstupenky je 100,- Kč.
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