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SLOVO STAROSTY

ZPRAVODAJ
Občasník městyse

ní o výsledku naší žádosti o dotaci na Státní
fond dopravní infrastruktury (podaná v červnu
2015). Jinak je akce projekčně a investičně
plně připravená. Na závěr Vás chci informovat
o již zdárně dokončené akci a tou je nová fasáda a další stavební úpravy na mateřské škole
v Dubě nad Moravou.
Ze společenského dění v městyse je třeba
vzpomenout uskutečněnou dožínkovou pouť
s opravdu bohatým celodenním kulturním programem a otevírání nového sportovního hřiště

Vážení a milí spoluobčané,
v době kdy budete v rukou držet toto číslo
Dubského zpravodaje, bude v plném proudu
hlavní Dubská pouť, tradičně zvaná „Na Andílka“. V tuto dobu se náš městys rozroste
o několik stovek či možná tisícovek návštěvníků a poutníků a Dub nad Moravou se stane
centrem minimálně celé Střední Hané. Tato
událost bývá takovým dubským ročním mezníkem spojeným s končícím létem a nástupem
prvních podzimních dní. Jsem rád, že od jara
máme nově přes dotaci Úřadu práce a Evropského programu čtyři pracovníky na údržbu
veřejné zeleně a čistoty obecních prostranství,
a že jejich práce je na vzhledu obce na první
pohled patrná. I toto nám bylo ku prospěchu,
když nás v jarních měsících navštívila hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku, do které
jsme se přihlásili. O průběhu a výsledku soutěže se dočtete více v jiném článku zpravodaje.
V těchto dnech také započala I. etapa rekonstrukce čistírny odpadních vod tzv. čerpací
části za více jak 1 milion Kč. Zakázku ve výběrovém řízení získala firma Ekoprogres Hranice. Další a viditelnější stavební akcí, která
se započala koncem srpna je Zlepšení energetické náročnosti budovy bývalé ZŠ v Bolelouci. Na tuto akci jsme byli úspěšní se získáním
dotace ze SFŽP ČR a Evropských fondů. Verdikt o přidělení dotace padl v červnu a poté se
rozběhlo zadávací a výběrové řízení o zakázku
za cca. 3 mil. Kč, kterého se zúčastnilo sedm
uchazečů. Vítězem tendru se stala firma pana
Zdeňka Přecechtěla, který stavbu již realizuje.
U další plánované investice, výstavby chodníku na Sokol, bohužel nemáme dosud oznáme-

Foto: Hanácká dožínková pouť

v sokolovně s kapelou Arrhythmia. Kulturních
akcí se uskutečnilo samozřejmě víc, ale o těch
se dočtete dále ve zpravodaji. Mrzí mě tradičně nízká účast našich spoluobčanů na těchto
akcích, často velmi hodnotných a vydařených,
ať je již pořadatelem kdokoli. Těžko potom reagovat na výtky, že se v městyse nic neděje.
Možná jste si všimli nové grafiky Dubského
zpravodaje, který od tohoto čísla bude tisknout
a graficky zpracovávat firma Computer Media
s.r.o. z Prostějova. Tímto bych chtěl poděkovat za dosavadní práci na přípravě zpravodaje
panu Václavu Faltusovi ml., který nadále zůstává členem redakční rady. Věřím, že se Vám
bude nová podoba líbit a zároveň zde naleznete vše, na co jste byli doposud zvyklí.
Pěkný zbytek léta a slunný začátek podzimu
Vám přeje
Ing. Ivo Čečman
starosta městyse
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Aktuality
z městyse
i po e-mailu
Městys Dub nad Moravou upozorňuje své občany i další zájemce, že mají
možnost příjmu aktualit z dění v obci,
tak jak jsou publikovány na webu obce
nebo obecním rozhlasem, prostřednictvím e-mailu. Tuto službu ocení zejména
pracující, kteří jsou denně do večerních
hodin mimo obec anebo nemají čas sledovat nově přibývající aktuality na webu.
V současné době je registrováno více jak
60 odběratelů, kterým chodí upozornění
do jejich e-mailu. Služba je k dispozici na
webových stránkách obce www.dubnadmoravou.cz na titulní stránce ve sloupci
vlevo INFORMACE E-MAILEM. Zde
zadáte vaši e-mailovou adresu a o zbytek
se již postarají moderní technologie.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
za období od 01.03.2015 – do 31.07.2015

Do svazku městyse Dub nad Moravou
byli zapsáni:
Stejskal Matouš
Giesl Milan
Gregárková Kristina
Havlíková Eliška
Paráková Beáta
Mižikárová Laura
Křižan Viliam
Slovak Matyáš
Žádníková Julie
Blumová Alžběta
Blanarovičová Andrea

Dub nad Moravou
Dub nad Moravou
Dub nad Moravou
Dub nad Moravou
Dub nad Moravou
Dub nad Moravou
Dub nad Moravou
Tučapy
Bolelouc
Bolelouc
Bolelouc



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

Rozloučili jsme se s těmito spoluobčany:
Bartošková Jiřina
Mráčková Bohuslava
Strouhal Miloslav

Dub nad Moravou
Dub nad Moravou
Dub nad Moravou



Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se dožili významného životního jubilea a oslaví 80 a více roků:
80 let
- Baštan Jaroslav
- Hladná Marie
- Hradilová Olga
- Gřešák Jindřich
- Sviták Vladimír

z Dubu nad Moravou
z Dubu nad Moravou
z Dubu nad Moravou
z Dubu nad Moravou
z Dubu nad Moravou

82 let
- Hradilová Ludmila z Dubu nad Moravou
- Leher Walter
z Dubu nad Moravou
- Fišer Josef
z Bolelouce
83 let
- Čecháková Jaroslava z Dubu nad Moravou
- Kluková Anna
z Dubu nad Moravou
			
84 let
- Vystrčilová Marie z Dubu nad Moravou
- Hradil Antonín
z Dubu nad Moravou
- Vychodilová Vlasta z Dubu nad Moravou
- Václavík František z Bolelouce
- Bábek Zdeněk
z Tučap
- Eštvan Petr
z Bolelouce
85 let
- Kutáčková Květoslava
z Dubu nad Moravou
- Fryčová Anna
z Dubu nad Moravou

86 let
- Ježáková Olga
- Balková Rozálie
- Bejdáková Berta
- Kluka Miroslav

z Dubu nad Moravou
z Bolelouce
z Bolelouce
z Bolelouce

87 let
- Zedníková Marie z Dubu nad Moravou
- Richterová Božena z Bolelouce
89 let
- Pospíšilová Blažena z Tučap
- Čechová Milada
z Dubu nad Moravou
90 let
- Pospíšil Milan
z Tučap
- Kubalová Ludmila z Dubu nad Moravou
92 let
- Petřík František

z Dubu nad Moravou

96 let
- Procházková Ludmila
z Dubu nad Moravou



Přejeme hodně zdraví do dalších let.

Nová fasáda na budově mateřské školy
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ROZVOJ DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ A JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ
Škola mezi prvními v republice reagovala na
vyhlášení Výzvy č. 56 v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
zaměřené na rozvoj dětského čtenářství a jazykových kompetencí žáků a pedagogů. Získané
finance ve výši 556 tisíc Kč jsou postupně využívány následujícím způsobem:
•
Tři vyučující anglického jazyka se zúčastnili dvoutýdenního jazykově-metodického kurzu v anglicky mluvících zemích. Tento vzdělávací program přispěl
k osvěžení jejich znalosti angličtiny,
což by se mělo pozitivně projevit přímo ve výuce. Pobyty proběhly v srpnu
2015 v Anglii a na Maltě.
•
Škola zakoupila přes 400 kusů kvalitních knih do žákovské knihovny a pro
práci v hodinách českého jazyka. K vybraným titulům učitelé připraví pracov-

•

ní listy, s nimiž budou v období září
až prosinec 2015 realizovány v rámci
výuky tzv. čtenářské dílny. Tato metoda
práce s knihou by měla podpořit zájem
dětí o čtení a jejich schopnost vnímat
literární text a porozumět mu. Nově
vybavené žákovské knihovny na obou
stupních ZŠ nabídnou atraktivní tituly
pro půjčování domů.
V listopadu 2015 se deset vybraných
žáků 2. stupně zúčastní jazykově-poznávacího týdenního pobytu ve Velké
Británii – Hastingsu. Součástí pobytu
bude 12 hodin výuky v anglické jazykové škole, výlety a návštěvy památek.
S výjimkou vstupného bude celý pobyt
žáků hrazen z přiděleného grantu.
Mgr. Radim Voštinka, ředitel školy

STRÁŽNÍK OBECNÍ POLICIE INFORMUJE
Obecní policii Dub nad Moravou reprezentuje
jeden strážník, což bohužel neumožňuje zajistit
jeho dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
365 dní v roce. Pokud tedy nastane situace, kdy
nebude strážník obecní policie dostupný, je zapotřebí obrátit se na obvodní oddělení Police
České republiky Lutín tel.: 585 944 487 a v naléhavých případech potom přímo na tísňovou
linku 158.
Jestliže budete potřebovat oznámit jakékoli
protiprávní jednání, byť se dle Vašeho mínění
nejedná o závažnou věc, a současně obecní policie není dostupná, můžete se bez obav obrátit
na Policii České republiky (např. všechny přestupky v dopravě, veřejný pořádek, občanské
soužití, přestupky proti majetku, porušování
obecně závazných vyhlášek obce nebo nařízení obce atd.). Tyto uvedené přestupky může
samozřejmě řešit i ,,strážník obecní policie.“
Nejdůležitější oprávnění, o němž se však
příliš nehovořilo, je to, že strážník může zastavit každé vozidlo, jehož řidič nebo spolujezdec je podezřelý ze spáchání přestupku.
To znamená, že už se nemusí jednat pouze
o přestupek, který je strážník oprávněn řešit na
místě v blokovém řízení, ale o jakýkoliv pře-

stupek, jehož řešení potom postoupí příslušnému správnímu orgánu.
V případě zjištění protiprávního jednání v místě, které je pod dohledem kamer (MKDS)můžete
věc oznámit strážníkovi OP nebo požádat o archivaci záznamů z kamer s uvedením důvodu.
Zákonnou licenci na provozování kamerového systému má obecní policie a policie ČR.
V případě, že se nechcete obracet na Policii
České republiky nebo máte v úmyslu projednat
či oznámit přestupkové nebo jiné protiprávní
jednání, které není akutní povahy, je v tomto případě nejvhodnější kontaktovat strážníka
obecní policie telefonicky na 724 549 019 nebo
dohodnout si s ním individuální termín setkání
anebo se dostavit v úřední den a to pondělí od
15:00 do 17:00 hod. na služebnu obecní policie.
Můžete také napsat na email:
obecnipolicie@dubnadmoravou.cz.

Strážník obecní policie.

Kam s nefunkční
zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma
řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či
úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do
popelnice na směsný odpad, kde z nich při
rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice
na komunální odpad a z obchodu se přinesla
nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat,
a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED
žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková
úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši
a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém
množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích
může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku
a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji na sběrné
místo (vstupní chodba úřadu městyse Dub
nad Moravou). Zde je možné úsporku vložit
do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.
Zpětný odběr zářivek pro náš městys zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale
navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu
a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z rozpočtu městyse část prostředků, které bychom
jinak museli použít na ekologickou likvidaci
nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 %
nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že
společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými
zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Deylův ostrůvek nově přírodní památkou
Novou přírodní památkou na Olomoucku
je takzvaný Deylův ostrůvek ležící nedaleko
Dubu nad Moravou. V tůních, které zůstaly po
někdejší těžbě žuly v bývalém lomu, žijí vzácní obojživelníci. Ochránci přírody zde nacházejí kuňku ohnivou a čolka velkého. Deylův
ostrůvek se stane součástí evropsky významných lokalit soustavy Natura. Cílem této sou-

stavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin nebo typů přírodních stanovišť,
které jsou z evropského pohledu nejcennější,
nejvíce ohrožené nebo vzácné svým výskytem
pro určitou oblast.
Přírodní památka a přírodní rezervace používají stejné ochrany. Je tu mj. zakázáno sbírat
rostliny a houby a odchytávat živočichy, pokud

nejde o výkon práva myslivosti a rybářství. Zákaz se týká i přikrmování zvěře.
Dub nad Moravou tímto získal druhou přírodní památku na svém katastrálním území.
První je Tučapská skalka, která byla vyhlášena
přírodní památkou v roce 1952.
z různých zdrojů sestavila Eva Votřelová
3
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VYHLÁŠKA O NOČNÍM KLIDU
Městys Dub nad Moravou
Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou
Obecně závazná vyhláška městyse
č. 1/2015,
o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo městyse se na svém zasedání dne 13. května 2015 usnesením č. 4/4 usneslo vydat na základě § 10 písm.
a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
K zajištění ochrany veřejného pořádku na území městyse se vymezují činnosti, které narušují veřejný pořádek v obci
nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku:
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.

Čl. 2
Omezující opatření
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6:00 do 9:00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových
pil, křovinořezů apod.

1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•
f)

Čl. 3
Vymezení nočního klidu
Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné
projevy.
V době konání Dubské pouti (první neděle v září, včetně pátku a soboty před uvedenou nedělí) se doba nočního
klidu stanovuje od 24.00 hodin do 06.00 hodin.
Pro noc z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního klidu nestanovuje.
Městys může rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména
slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo žádnou. O těchto výjimečných případech rozhoduje Rada městyse Dub nad Moravou.
Žádost o výjimku musí obsahovat:
jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, identifikační číslo nebo číslo rodné (pouze
jedná-li se o fyzickou osobu podnikající pod rodným číslem)
označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,
předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní.
Žádosti o výjimku se podávají písemně na adresu: Městys Dub nad Moravou, Brodecká 1,783 75 Dub nad Moravou.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 2015.
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VESNICE ROKU 2015
V minulém vydání Dubského zpravodaje
jsme vás informovali, že naše obec byla v letošním roce přihlášena do soutěže „Vesnice
roku“. Společně s dalšími 10 obcemi z celého Olomouckého kraje se nám tak naskytla
skvělá příležitost pro zviditelnění naší obce.
Dne 21. června k nám přijela hodnotitelská
komise – jejími členy byli zástupci: Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury, Ministerstva životního prostředí, Svazu knihovníků
a informačních pracovníků, Olomouckého
kraje, Spolku pro obnovu venkova, Svazu
měst a obcí ČR.
Prohlídka obce začala před úřadem městyse výstavou hasičské techniky a poté se
komise přesunula do Kulturního a společenského centra. Zde byla instalována výstava,
kde kulturní, sportovní a společenské organizace našeho městyse prezentovaly svoji
činnost. Starosta městyse na úvod promluvil
o historii Dubu nad Moravou a prezentoval
komisi taktéž současné dění v obci. Představil jednotlivé členy rady a zástupce jednotlivých organizací. Členy hodnotitelské komise
představil její předseda, pan Ondřej Koliba.
Poté o práci Klubu seniorů informovala jeho
předsedkyně paní Škrlová. Na fotbalovém
hřišti nás s činností místního oddílu blíže
seznámil jeho předseda pan Josef Odstrčilík.
Pod vedením trenéra mládeže Pavla Janošíka
jsme měli možnost shlédnout i improvizovaný trénink malých fotbalistů. O fungování
místní knihovny referovala její vedoucí paní
Věra Landsmanová. Cestou na nově vybudované hřiště jsme komisi informovali o plá-

nech na revitalizaci náměstí. Pan starosta popsal zrestaurování sousoší sv. Floriána. Na
novém sokolském hřišti jsme shlédli ukázku
hry mladých florbalistů, kterou vedl učitel
místní základní školy – Mgr. Pavel Rychlý.
S činností a aktivitami skautského oddílu nás
seznámil pan místostarosta Lubomír Vaňák
ve skautské klubovně. Bohužel díky striktnímu dodržovaní času komise, vyhrazeného na
návštěvu naší vesnice, se nestihla uskutečnit
prohlídka základní školy. To ale nezabránilo pěveckému sboru „Zpěváčci“, aby nám
předvedl pár skladeb ze svého repertoáru
před budovou školy. Na závěr jsme se přesunuli do areálu dubské farnosti, kde duchovní
správce, probošt PHDr. P. Jan Kornek uká-

zal komisi opravenou budovu fary, přilehlý
areál a nově zrekonstruované prostranství
u kostela.
Jsme velice rádi, že při naši historicky první
účasti v této soutěži naše obec získala „Ocenění za příkladnou podporu volnočasových
aktivit“. S touto cenou je spojen i finanční
příspěvek, a to ve výši 50 tisíc korun od Olomouckého kraje. Získanou částku se rozhodlo
vedení městyse investovat do koupi audiovizuální techniky, která bude instalována v Kulturním a společenském centru městyse. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo v pátek
24. července ve vítězné obci Černotín.
Závěrem patří poděkování všem zúčastněným, kteří dopomohli k tomuto ocenění. Děkujeme všem občanům, kteří pravidelně uklízí
a udržují pořádek okolo svých obydlí – tím
vytváří „vizitku“ čisté a upravené obce. Velice děkujeme všem níže jmenovaným, kteří se
jakýmkoliv způsobem zapojili při účasti v soutěži „Vesnice roku“:
SDH Dub/Mor. - panu Babuškovi, Klubu
seniorů a její předsedkyni - paní Škrlové, TJ
Sokolu a Sokolu Dub nad Moravou – panu Josefu Odstrčilíkovi, Pavlu Janošíkovi a mladým
fotbalistům, dále paní Věře Landsmanové,
Mgr. Radimu Voštinkovi, Mgr. Pavlu Rychlému, Mgr. Evě Hansgutové a pěveckému sboru
Zpěváčci, panu starostovi Ing. Ivu Čečmanovi, panu místostarostovi Lubomíru Vaňákovi
a skautskému oddílu, panu Karlu Lónovi,
Ing. Petru Hanzlíkovi, PHDr. P. Janu Kornekovi, paní Ing. Haně Urbanové za zpracování
charakteristiky obce.
Za radu Městyse Dubu nad Moravou
Mgr. Pavel Piňos
5

Zpravo d a j Měs t ys e D u b n ad Mo ravo u

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DUB NAD MORAVOU
Vážení spoluobčané,
chtěl jsem se s Vámi podělit o zážitky, starosti a odpovědnost mého působení jako starosty sboru SDH Dub nad Moravou. Člověk
neznalý věci by mohl říci, že se nic neděje, ale
v zákulisí to vypadá zcela jinak. Jen dát dohromady pravidelné měsíční schůze, na kterých se
řeší veřejně problémy sboru a na kterých bych
velice rád přivítal i další členy sboru, aby nás
bylo více. Potřeboval jsem čas na seznámení
s věcmi okolo chodu a administrativy sboru. Jsem velice rád, že se mi podařilo získat
z fondu dotací Olomouckého kraje finanční
prostředky na uspořádání tradiční hasičské
soutěže „Memoriálu Stanislava Vystrčila“,
kterou jsme pořádali ve dnech 13. a 14. června
2015. Musím říci, že díky sponzorům, dotacím
a podpoře městyse Dub nad Moravou jsme do-

slova „přežili“. Soutěž mužů, žen a dětí dopadla výborně. Všichni se moc snažili a vítězové
si odvezli do svých kluboven opravdu nádherné poháry.
Největší naše obrovské zklamání byla podpora místních občanů. Když už nám vyšlo
nádherné počasí, lidé nepřišli ani na pivo, sodovku či občerstvení, natož podpořit a zafandit soutěžícím družstvům. Například družstvo
našich dětí skončilo s vynikajícím časovým
výsledkem 19,94 s a získalo tak krásné 2. místo. Všem dětem touto cestou ještě jednou moc
blahopřeji.
Jako dobrovolní hasiči se Vám snažíme pomoci v nouzi s přírodními živly nebo např.
při automobilových nehodách, ke kterým
jsme také často přivoláni. Věřili jsme, že ale-

spoň 1x do roka přijdete podpořit zase Vy
nás. Tímto jsem Vám chtěl říci, že obětujeme spoustu svého volného času přípravám,
zajištění a údržbě hasičských akcí, techniky,
prostor a cvičišti, které se využívá i k jiným
aktivitám. Snažíme se vychovat další generaci mladých hasičů, kteří nás snad jednou
s láskou vystřídají, až nám budou ubývat síly.
Proto si prosím společně važme úsilí všech,
co se snaží v našem městysi pro nás všechny
spoluobčany něco dobrého vykonat. Těším se
na Vás na dalším ročníku „Memoriálu Stanislava Vystrčila“, který se pořádá na jeho počest, protože i on pro hasičinu žil celým svým
srdcem.
S velkou úctou Vás zdraví starosta
SDH Dub nad Moravou
Pavel Čečman

STŘÍPKY Z SDH DUB NAD MORAVOU
a sledovali promítání letního kina. V neděli
ráno jsme vše uklidili a při loučení si navzájem
popřáli hezký zbytek prázdnin!

Foto: 85. výročí založení SDH Nenakonice

Foto: Clarisse Vystrčilová při závodech

V neděli 23. 8. 2015 se zástupci SDH Dub
nad Moravou v hojném počtu zúčastnili oslav
85. výročí od svého založení v SDH Nenakonice. Kromě slavnostního průvodu obcí se také
zúčastnili netradičního požárního útoku, kde
sání vody probíhá přímo z Mlýnského náhonu.
Svým druhým místem tak potvrdili, že nejen
technika je dobře připravená i k opravdovým
zásahům, ale že i celý tým je sehraný a každý
člen výjezdové jednotky ví, kde je jeho místo
a co má dělat.

a zchlazením zároveň. Večer nás čekal táborák a pak spaní v zapůjčených týpý od skautů
z Dubu, za které děkujeme. V sobotu jsme si
branný závod vyzkoušeli a odpoledne jsme
hráli různé hry. K večeru jsme opékali kabanos, a potom ulehli na karimatky a do spacáků,

V prodlouženém víkendu od 23.–26. 8. 2015
se cca desítka mladých hasičů zúčastnila mini
hasičského soustředění na Výletišti u Splavu
v Bolelouci. Cílem bylo strávit s dětmi několik
společných chvil a pomalu začít s přípravou
na podzimní branný závod. Ve čtvrtek jsme si
prošli naučnou stezku v Bolelouci, kde jsme
následně plnili úkoly. V pátek jsme se věnovali
topografii, střelbě ze vzduchovky, zdravovědě,
znalostem prostředků z požární ochrany a uzlování. Odpoledne jsme zajeli na koupaliště
do Citova, což bylo příjemných zpestřením
6

O víkendu 25.–26. 7. 2015 se zúčastnila závodů v běhu na 60 m a 100 m v Brně z našeho sboru Vystrčilová Clarisse, která si v obou
závodech zlepšila své osobní rekordy. V běhu
na 60 m se umístila na 15. místě z 28 závodnic
s časem 15,28 s a v běhu na 100 m skončila
na 10. místě z 16 závodnic v kategorii mladší
dorost s časem 24,27 s. V neděli 23. 8. 2015 se
zúčastnila závodů v běhu na 100 m v Pěnčíně,
tzv. „Pěnčínského kila“, kde si opět zlepšila
osobní rekord a doběhla s časem 24,03 s. Další nejbližší závody v běhu na 60 m se konají
v Olomouci v sobotu 5. 9. 2015 tzv. „Olomoucký drak“, tak uvidíme, jak se bude dařit.
Mgr. Marcela Vystrčilová

Foto: Memoriál Stanislava Vystrčila
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NOVÉ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ TJ SOKOL
DUB NAD MORAVOU
V minulém čísle jsme Vás informovali, jak probíhaly veškeré přípravné a následně realizační práce
na tomto hřišti včetně představení
povrchu SPORT COURT. Jsme
velmi rádi, že se vše podařilo zrealizovat podle našeho plánu a společně jsme potom toto hřiště dne
16. 5. 2015 slavnostně otevřeli. Po
celé odpoledne byl na hřišti bohatý
kulturní a sportovní program, hrála skupina Záskok a vyvrcholením
byl koncert skupiny Arrhythmia.
Samozřejmě nechybělo bohaté
občerstvení. Velmi nás potěšilo, že
přišlo spoustu spoluobčanů. Chtěl
bych poděkovat touto cestou všem,
kteří se na tomto slavnostním otevření aktivně podíleli.

Foto: sokolská zahrada před vybudováním nového hřiště

Ještě krátce k realizaci. Protože
jsme se snažili vybudovat hřiště
kvalitně a za nejnižší náklady, nezadali jsme zakázku jedné firmě,
ale po určitých oddílech a také
jsme přiložili ruce k dílu sami.
Dovolte, abych poděkoval firmě
Zdeny Přecechtěla za provedení
stavebních prací, Václavům Faltusovým za provedení zámečnických
prací, Lubošovi a Honzovi Neubauerovým za stolařské práce a také
Josefu Smělému za elektrikářské
práce. Všichni provedli svou práci
zodpovědně, kvalitně a za režijní
cenu. Dále bych chtěl poděkovat
všem aktivním členům Sokola,
kteří zde odpracovali spoustu brigádnických hodin.
Našim hlavním cílem bylo, aby toto hřiště sloužilo co nejlépe a hlavně ke sportovním aktivitám v naší obci. V době vyučování
jej bude využívat škola a jinak je k dispozici všem členům Sokola i občanům městyse.
U bočního vstupu do sokolovny visí nástěnka
s provozním řádem a také s rozvrhem zarezervovaných hodin, na tomto hřišti. Každý klíč
z generálního systému sokolovny otevře toto
hřiště a také bednu, kde jsou k dispozici kůly
k jednotlivým sportovním aktivitám a také
sítě. Branky na malou kopanou se dají sklopit.
Po použití hřiště je nutné je vrátit do původního stavu. Kontaktní osoby za TJ Sokol, které
mají na starosti provoz tohoto hřiště jsou:
Pavel Rychlý, tel: 721 007 180 a Bedřich Vynikal, tel: 603 154 400.

Foto: nové víceúčelové hřiště v Dubu nad Moravou

Benefiční Galavečer v Dubu nad Moravou 2015
31. 7. 2015 se v místním kostele uskutečnil
již 4. ročník charitativního koncertu, na kterém vystoupili Jiří Škorpík a David Uličník
se zcela novým hudebním projektem, který

se nazývá IN CONCERTO. Zcela zaplněný
chrám aplaudoval skvělému výkonu zpěváků
a doprovodné skupiny.
místostarosta Lubomír Vaňák

Za TJ Sokol Dub nad Moravou
Petr Hanzlík
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Skautská hlídka
- informace o činnosti skautských
oddílů Dakota Severka Dub nad Moravou:
Na úvod připomeneme, že jsme ve dnech
18.–19. 4. 2015 poprvé v historii Dubského
skautingu pořádali okresní kolo Svojsíkova
závodu, zaměřeného na všestranné znalosti
a že do krajského kola,z našich čtyř nominovaných hlídek, postoupily dvě. Jedna dívčí a jedna chlapecká, což v konkurenci 160
závodníků je velký úspěch. O spokojenost
a hladký průběh závodu se staralo 40 pořadatelů.

25. 6. přilétla do Prahy 11členná skupina
skautů z Kanady, která s námi prožila dalších
13 následujících dnů. Od 25. do 28. 6. provázíme naše přátele hlavním městem. 28. 6. po
příjezdu z Prahy byla na programu prohlídka
Olomouce, 29. 6. návštěva Moravského Krasu a odpoledne proběhlo setkání s radou městyse, kde skauti z Kanady předali děkovný
dopis v rámci 15 let spolupráce s dubskými
skauty. 30. 6. návštěva hradu Bouzov a pro-

přesunuli do nedalekého Jiříkova a navštívili
našeho přítele řezbáře Jiřího Halouzku v jeho
překrásné Galerii Děda Praděda .Právě zde
probíhalo řezbářské sympozium a my měli tu
čest pro návštěvníky zahrát a zazpívat v místním kostele. 7. 7. odlétají naši přátelé zpět
do Kanady. Mezinárodní účast tábora doplnil
příjezd našeho dlouholetého přítele z Holandska – Arjana Beckera. Dále náš tábor navštívili
radní našeho městyse p. Voštinka a p. Piňos,

Foto: skautský tábor v Lipové spolu s Kanadskými skauty

22.–24. 5. Stará Voda tradiční 21. ročník
obnovy poutního místa ve vojenském prostoru Libavá.
30. 5. Jsme se podíleli na programu dětského dne městyse Dub nad Moravou.
6.–7. 6. Krajské kolo Svojsíkova závodu
v Písařově v Jeseníkách. Dvě hlídky, které reprezentovaly naše oddíly sice do celostátního
finále nepostoupily, ale ostudu rozhodně neudělaly. Chlapecká i dívčí hlídka skončila na
pěkném třetím místě.
10.–12. 6. Účast na celostátním charitativním skautském projektu Kapka. Naši skauti
pomáhali na čerpacích stanicích v Olomouci.
Výtěžek byl zaslán na registr dárců kostní
dřeně.
13. 6. Jsme zajišťovali program dětského
dne v Čelčicích, 19. 6. v Kralicích, 20. 6.
v Ivani a 26. 6. v Měrovicích.
8

hlídka pivovaru Litovel. Od 1. 7. do 16. 7. probíhá náš letní tábor v Lipové, na který převážíme i naše přátele z Kanady, kteří zde s námi
budou do 7. 7. Dostali k dispozici jeden velký
indiánský stan týpí a zapojili se do běžného
táborového života. Vyzkoušeli si tak to,co už
na jejich táborech převážně nedělají či nemají
možnost dělat: řezání a sekání dřeva, rozdělávání ohňů, přípravu táboráků, indiánskou
parní saunu, lukostřelbu, uzlování, jízdu na
raftech, hru s kroužky „Ringo“, fotbal, lakros
atd. a spousty různých her. Ochutnali naši
táborovou kuchyni, kterou si velmi pochvalovali. Společně prožité dny přinesly oběma
stranám nové zkušenosti a přátelství. Během
pobytu jsme na táboře pro naše hosty připravili ještě dva výlety. 2. 7. návštěva hradu Pernštejn a Westernového městečka Šiklův mlýn.
4. 7. – hrad Sovinec, kdy jsme se po prohlídce

poslanec p. Váňa a fotograf ČTK Luděk Peřina, jehož 12 snímků z tábora si vybrala
tisková agentura pro Ameriku a Kanadu. Táborový život rychle ubíhal. Díky hlubokým
lesům okolo tábořiště se nám dařilo překonávat úmorná vedra, což je pro táborníky lepší,
něž kdyby neustále pršelo. Krásný závěrečný
slibový oheň zakončil tábor i skautský rok.
Nový nám začne zase v září.
18. 7. Jsme pořádali tradiční Indiánský dětský den a country bál na cvičišti u Bolelouckého jezu. Odpoledne si děti i rodiče mohli
vyzkoušet raftování na řece Moravě, jízdu
na „divokém býku“, střelbu ze vzduchovek,
lukostřelbu, hod sekerou, lov medvěda, trampolínu a mnoho dalšího. Jen koníčci ve vedru
odmítli poslušnost, tak se děti moc nepovozily. Vynahradila jim to bohatá tombola, za
kterou sponzorům moc děkujeme. Odpoled-
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nem provázela hudební skupina
Záskok a na večerním country
bálu skupina Šediváci. V programu vystoupily skautské stepařky
a po nich výtečná ohňová show.
Po celý den bylo připraveno bohaté občerstvení a výborná kuchyně. Všem pořádajícím patří
velký dík.
Od 23. 7. do 1. 8. k nám zavítala
další skupina zahraničních skautů – tentokrát z Francie z oblasti
Provence. 21 skautů a skautek
doprovázela čtveřice vedoucích.
Návštěvu jsme zahájili prohlídkou Prahy a Olomouce. Čtyři dny
strávili na našem tábořišti v Lipové. Poté se přesunuli do našeho
městyse. Dva dny byli ubytováni
v rodinách našich skautů a dva
dny v našich klubovnách v sokolovně. V průběhu návštěvy jsme
měli přímý telefonický vstup
do vysílání Českého rozhlasu
Olomouc s redaktorkou Ditou
Vojnarovou. Opět jsme se setkali s vedením městyse a v přátelské atmosféře jsme diskutovali
o naší činnosti. Při cestě z úřadu zazpívali francouzští skauti
našim seniorským „děvčatům“
na jejich tradičním „babinci“.
Snad jsme je příjemně překvapili. Týdenní návštěvu našich hostů
jsme završili táborákem, u kterého jsme si společně hráli na kytary a střídali se ve zpěvu našich
a francouzských písniček. Našim
dětem se opět rozšířily obzory
a získali jsme nové přátele.
22. 8. Jsme pomáhali na Dožínkové pouti v prostorách fary a hřiště.
Co nás čeká v nejbližší době:
pomoc při hlavní dubské pouti, zahájení nového skautského
roku v pátek 11. 9. pro světlušky
a vlčata a od 18. 9. pro skauty,
skautky, rovery a rangers. 26. 9.
budeme opět zpívat a hrát v Galerii Děda Praděda v Jiříkově.
V měsíci září budeme pořádat
sbírku pro nevidomé Světluška.
2. – 4. 10. účast na akci Stará
voda – podzimní část. V říjnu
dále navštívíme chatu na Liščí
boudě spojenou s úklidem lesa.
Ke konci tohoto měsíce začneme
jezdit na bazén do Přerova. Přesný termín zahájení zájezdů ještě
upřesníme.
Přejeme krásný zbytek letních
dnů a pohodový podzim.
Lubomír Vaňák-Ester

foto: archiv / Foto: skautský tábor v Lipové
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ZÁVĚREČNÝ KONCERT HUDEBNÍ ŠKOLY ŠAUEROVI
příkladnou péči a sklonit se před výkony účinkujících a poděkovat všem za reprezentaci
městyse na koncertech hudební školy v Olomouci a na akci mikroregionu „Království hraje, zpívá a tančí“ ve Věrovanech.

Závěrem přeji dětem a jejich učitelům vše
dobré a hodně úspěšný nový školní rok, rodičům
a nám všem radost z jejich hudebních výkonů.
Za radu městyse
Karel Lón
Foto: ZŠ závěrečný koncert

Soukromá hudební škola Šauerovi v Dubu nad
Moravou uzavřela školní rok 2014–2015 závěrečným koncertem, který se uskutečnil za bohaté
účasti diváků dne 16. 6. 2015 v sále Kulturního
a společenského centra v Dubu nad Moravou.
Na koncertu se představily děti z našich
obcí, v jejich podání společně s pedagogy zazněly skladby pro klavír, kytary a flétny.
Touto cestou bych chtěl poděkovat jménem
vedení našeho městyse pedagogům za jejich

DEN DĚTÍ
Dne 8. 6. 2015 u příležitosti dne dětí uspořádal městys Dub nad Moravou na výletišti
v Bolelouci „Zábavné odpoledne“.
Pro děti byla připravena ukázka hasebního
zásahu naší výjezdové jednotky, dále byly připraveny dovednostní soutěže a skákací hrad.
Děti se i přes nevlídné počasí měly možnost
dosyta vydovádět a zatancovat si při hudební
produkci skupiny Záskok. Velkým zpestřením
bylo vystoupení klauna.
Za radu městyse velké poděkování všem,
jenž se na organizaci dětského dne podíleli.
Karel Lón
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Tříděním baterií a akumulátorů chráníme především sami sebe
Tříděním baterií a akumulátorů chráníme
především sami sebe
Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, zejména těžké kovy, a i přes své malé
rozměry mohou napáchat v přírodě výrazné
škody. Když vyhodíme baterie do odpadkového koše, nejčastěji skončí na skládce. Zde
mohou po čase znečistit půdu a spodní nebo
povrchové vody. Pokud se dostanou s dalším
komunálním odpadem do spalovny, znečišťují
zase ovzduší. Bylo dokázáno, že těžké kovy
obsažené v bateriích mají škodlivý vliv také na
lidské zdraví.
Správným tříděním baterií napomáháme
k jejich recyklaci. Čím více vybitých baterií
se dostane do recyklačního procesu, tím méně
přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě
nových. Zdraví nebezpečné materiály, které
mnohé baterie obsahují, se podaří prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií
lze přitom recyklací znovu získat až 167 kg
oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Věděli jste, že zinek
z deseti kilogramů baterií poslouží k výrobě
mosazi pro jeden saxofon?
Ročně se v České republice vytřídí přes 1 000
tun použitých baterií a akumulátorů, což odpovídá hmotnosti přibližně 366 sloních samcům.
Zdá se vám to hodně? Toto množství však

ré, růžové a zelené. Pro rok 2015 je navíc v nabídce také limitovaná edice s vodním motivem.
V českých domácnostech je těchto boxů již více
než 120 tisíc a i díky nim počet zpětně odebraných baterií v ČR každoročně roste. Sběrnou
krabičku ECOCHEESE si můžete vyzvednout i na úřadě městyse v Dubě nad Moravou.

Sběrná místa jsou blíž, než si myslíte

představuje pouze třetinu všech dodaných baterií na trh.

Třiďte z pohodlí svého domova
Z průzkumu společnosti Recyklohraní o.p.s.
vyšlo najevo, že průměrná česká rodina má
doma 49 baterií, z toho 8 použitých. V západní
Evropě není výjimkou i 115 přenosných baterií v jedné domácnosti. Nejvíce baterií se nachází v kuchyních a skladovacích prostorách.
Třídění baterií je přitom snadné. Stačí je pravidelně odkládat a čas od času odnést na jedno
ze sběrných míst. S tříděním baterijí vám pomůže sběrná krabička ECOCHEESE, kterou
si můžete zdarma objednat na webové stránce
www.ecocheese.cz. V rámci České republiky
vám bude doručena přímo do schránky. Vybírat
lze ze tří standardních barevných variant – mod-

Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve
všech prodejnách, které v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie. Prodejci
jsou povinni od vás baterie převzít bez ohledu
na jejich značku, velikost, množství či místo
nákupu. Baterie lze odevzdávat také ve sběrných dvorech, na školách, úřadech a v některých firmách. Městys Dub nad Moravou
má sběrnou nádobu umístěnou ve vstupní
chodbě do úřadu městyse. Aktuální seznam
všech sběrných míst a další informace naleznete na www.ecobat.cz.
ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace,
která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice.
V roce 2014 zpětně odebrala 1 097 tun baterií,
což představuje 32 % baterií dodaných na trh.
ECOBAT provozuje více než 19 000 míst zpětného odběru.

ÚSPĚCH MLADÝCH FOTBALISTŮ TJ SOKOLA
DUB NAD MORAVOU
Velmi úspěšnou sezónu mají za sebou naši
dorostenci, kteří se stali přeborníky okresu
Olomouc. V sezóně 2014/2015 získali 41 bodů
a jen 1x prohráli. Předváděli pěkný fotbal, což
vedlo k tomu, že se několik hráčů prosadilo do
I. mužstva. Vítězstvím v této soutěži si dorostenci zajistili postup do krajské soutěže, kterou dubští dorostenci hráli naposledy v letech
1967–74. Věříme, že i v této vyšší soutěži budou předvádět pěkný fotbal, a tak dobře reprezentovat nejen naši TJ, ale i náš městys.
Na tomto úspěchu našich mladých fotbalistů má nesporně velkou zásluhu také jejich trenér pan Josef Odstrčilík. Současně je
i předsedou TJ, a to již od roku 2006. Za jeho
působení se zlepšilo zázemí a fungování našeho oddílu. Počet mládežnických družstev
se zvýšil na současných osm. Dobrou práci
s mládeží potvrzuje nejen úspěch našich dorostenců, ale i velký počet odchovanců, kteří
v nadcházejícím ročníku budou nastupovat
v I. mužstvu.
Dorostenci budou hrát svá domácí utkání vždy v neděli odpoledne a těší se na naši
podporu.
Mgr. Pavel Piňos

Vítěz okr. přeboru OFS v soutěžním ročníku 2014/2015
dorostenci TJ Sokol Dub nad Moravou

Horní řada zleva: Radek Kotulek - místopředseda TJ, David Hrabal, Jakub Kaisner, David Pazdera, Jan Molata,
Jan Pazdera, Vojtěch Přecechtěl, Břetislav Hegr - kustod, Josef Odstrčilík - trenér, pžedseda TJ
Dolní řada zleva: Jiří Matoušek, Matěj Fiala, Šimon Pospíšil - brankář, Matěj Krempl, Miroslav Kubíček, David Hegr

Foto: fotbalisté Dub nad Moravou
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Pietní vzpomínka k 70. výročí konce II. světové války
Tato akce se uskutečnila v sobotu 9. května
2015 dopoledne. Nejdříve jsme vzpomněli na
občany, kteří položili svůj život za naši svobodu,
u pomníku v Bolelouci, Tučapech a Dubu nad
Moravou. Vždy u nich stáli čestné stráže hasičů
a skautů. Po ukončení ceremoniálu v Dubu nad
Moravou jsme se setkali na besedě s místními
pamětníky II. světové války v obřadní síni měs-

tyse Dub nad Moravou. Tato beseda se velmi
vydařila a zaujala i výstava, která dokumentovala tuto neblahou část naši historie. Malá účast
občanů jen charakterizuje dnešní trend – dokážeme být vlastenci s prapory v rukou, jen když
se hraje hokej či fotbal. Není to vůči lidem, kteří
padli, abychom mi mohli žít, málo?
Necháme se překvapit zase za rok…

PS: Budu velmi vděčný, pokud nám, vážení
spoluobčané, věnujete, půjčíte či necháte okopírovat vše, co se týká první i druhé světové
války v naší obci či okolí, tak i celkové historie. Rádi bychom tyto materiály zpracovali,
ať slouží příštím generacím. Děkuji.
místostarosta Lubomír Vaňák

Foto: pietní vzpomínka k výročí konce války

VZPOMÍNKY NA STAVBU SOKOLOVNY V DUBĚ
NAD MORAVOU

Foto: stavba sokolovny
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Foto: brigáda v sokolovně bourání šatny
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Dubská pouť
Čí so hode? Naše hody! Běžte všeci do hospody! …a můžete si vybrat, v Dubě jich bylo pět!

Vzpomínka dříve narozených…
Největší byla restaurace Jindřicha Horáka,
byla zde i kuželna a taneční parket na zahradě a u Otipků na Sokole též. Na náměstíčku
u sousoší svatých bylo posezení v hospůdce
pana Josefa Horáka, další byla Dočkalova
a nebo na Mexiku – tak se jmenoval hostinec
vedle školy u kostela, jeho vedoucí byl muž,
který prožil kus života v Mexiku. Každý týden
státní pivovarští koně vozívaly dva vozy, na
jednom byly bečičky piva a na druhém velké
kry ledu – to aby mělo pivo říz!
Prázdniny ubývaly a děti měly myslet na
školu, ale často již v srpnu začaly přijíždět
maringotky s kolotoči a brzy zaplnily Hliník

VZPOMÍNÁNÍ
i prostory pomníku padlých a za kostelem. Každý večer vyhrávali a tak jsme pouťové veselí
prožívali každý večer, jen ty korunky z kapes
vyskakovaly. Tehdejší jeden kousek na kolotoči stál jednu korunu, některé trochu víc, ale
my na pouť šetřili. Nejvíc jsem se těšívala na
skupinu lidí, kteří účinkovali pod plachtou,
jako malý cirkus a tam předváděli mezi jiným
i ti, kteří uměli uspávat, pamatuji se, jak uspali
muže, dali mu cibuli a řekli: „Tu máš krásné
jablko, kousni do něj a ochutnej“, a on poslechl. Jiného posadili na židli a řekli: „Jsi na
koni, tak si poskoč“ a on poslechl…
Doma bývalo rušno, peklo se cukroví, zabíjely se kačeny nebo husy, uklízelo se víc jak na
Vánoce a my, tenkrát mladí, museli pomáhat.
Naše tety říkávaly, že na Dubskou pouť se těší
celý rok a přijely vždy s celou rodinou.
A první stánkaři bývali každoročně Karasovi z Velehradu, kde měli svůj zděný stánek

a na poutě jezdili jen do Dubu a do Prostějova,
zde zůstávali až do 8. září, kdy se zde slavila
malá pouť – byl svátek Marie a náš kostel je
Panně Marii zasvěcený. Karasovi mívali veliký stánek a prodávali nejen pouťové zboží, ale
i hračky a další věci. Ve svém stánku i spávali
a posedět chodívali do nedaleké hospůdky –
říkalo se jí „na Mexiku“, a kdo jejich stánek
uviděl, říkal: „Už jsou tu Karasovi, už bude
pouť…“.
V sobotu před poutí chodila do Dubu procesí. Na kostelní věži byli zvonaři, a když viděli
procesí, vítali je zvoněním a poutníci zpívali:
„Budiž věčně velebena, Matičko svatodubská…“. Po přivítání v kostele šli odpočívat
k známým zemědělcům na seno.
A my, dubští rodáci, nemůžeme nikdy na
pouť zapomenout….
Vzpomínala Blažena Pospíšilová

Hanáci se sešli
na Hanácké dožínkové pouti 2015
Průvod od náměstí ke kostelu zahájil v sobotu 22. srpna již tradiční Hanáckou dožínkovou
pouť v Dubu nad Moravou. Sešli se zemědělci,
Hanáci, ale i mnoho dalších lidí, aby společně
poděkovali za bohatou úrodu a poprosili o požehnání do následujícího roku.
Mši svatou sloužil biskup Josef Hrdlička
a celá mše se nesla v duchu slova „děkuji“. Podle slov biskupa Josefa je třeba si stále znovu
uvědomovat, za co všechno můžeme v našich
životech děkovat. Během mše také požehnal
chleby jako symbol úrody a poté si každý
poutník odnesl jeden chléb domů.

Po mši svaté začal bohatý odpolední program, hrála dechová kapela Věrovanka, kterou
vystřídala Moravská veselka. Své krásné umění
předvedl hanácký taneční soubor Hatě Tovačov,
v kostele nádherně zazpíval mužský sbor Rovina. Ve sklepě u skleničky vína lidé poslouchali
cimbálovou muziku Donava a ve večerních hodinách cimbálovou muziku Primáš. Rozhodně
bylo na co se dívat, co jíst, pít, tancovalo se
a veselilo až do pozdních nočních hodin.
„Byť jsem zde nemohl být po celou dobu,
jsem rád, že jsme se tu sešli v hojném počtu
a že můžeme takto společně vyjádřit vděčnost

za letošní úrodu“, řekl ministr zemědělství
Marian Jurečka, který nad celou akcí převzal
záštitu.
Pro děti přichystali dubští skauti pestrý
doprovodný program a soutěže. V prostoru
nádvoří fary zase předváděli své umění regionální výrobci, od kterých bylo možné si leccos
zakoupit.
Každý si tedy na pouti mohl přijít na své.
Krásné počasí doladilo příjemnou atmosféru,
která potvrdila, že za rok se jistě tato pěkná
akce znovu zopakuje.
Kristina Kvapilová

Foto: Hanácká dožínková pouť v Dubě nad Moravou
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Farnost Dub nad Moravou ve spolupráci s městysem
Dub nad Moravou
oznamují program letošní hlavní pouti „Na Andílka“:

Sobota 5. září 2015
hřiště TJ Sokol Dub nad Moravou
9.00 hodin
14.15 hodin
16.30 hodin

turnaj benjamínků
mistrovské utkání starších žáků
mistrovské utkání 1.B tř., ve kterém se domácí střetnou se Sokolem Troubky

poutní kostel Panny Marie v Dubě nad Moravou
v 18.00 hodin vyjde slavnostní průvod z Nenakonic od sochy Anděla Strážce do dubského kostela Panny Marie, kde bude
v 19.00 hod. sloužena mše svatá
sokolská zahrada v Dubě nad Moravou
od 17.00 hodin hodová zábava hraje a zpívá skupina Záskok, od 21.30 hodin pokračuje program diskotékou.

Neděle 6. září 2015
poutní kostel Panny Marie v Dubě nad Moravou
mše svaté v 7.00 a v 9.00 hodin
v 10.30 hodin slavná koncelebrovaná mše svatá,
mši sv. bude sloužit P. Bernard Petr Slaboch, OPraem., farář na Svatém Kopečku
14.30 hodin svátostné požehnání za účasti novokněze P. Zdeňka Mlčocha z Ratají u Kroměříže
hřiště TJ Sokol Dub nad Moravou
9.00 hodin
16.30 hodin

utkání starších benjamínků
mistrovské utkání dubského dorostu proti TJ Tovačov

Po oba dny budou v provozu pouťové atrakce a stánky.
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Nahlédněte do Poutního chrámu
Očišťování Panny Marie

15

POZVÁNKA
NA LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Klub dětí a maminek Dubínek si Vás dovoluje
pozvat na tradiční Svatomartinský lampionový
průvod, který se koná ve středu 11. 11. 2015.
Opět proběhne soutěž o NEJ lampion ve více
kategoriích.

Upozornění občanů na
svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
– v sobotu 7. 11. 2015
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny ráno na místech obvyklých
v Dubě nad Moravou, v Tučapech i v Bolelouci a to do 12:00 hod.
Svoz nebezpečného odpadu bude v Dubě
nad Moravou od 08:00–8:45 hod., v Tučapech od 09:0–9:30 hod. a v Bolelouci od
09:45–10:15 hod.

POZVÁNKA
NA CESTOVATELSKOU
PŘEDNÁŠKU
Městys Dub nad Moravou Vás zve na cestovatelskou přednášku Jirky a Aleny Márových,
tentokrát ve čtvrtek 19. 11. 2015 v 17:30 h.
v Kulturním a společenském centru v Dubě
nad Moravou. Rodina Márova nám představí
nejzajímavější místa Rakouska – vyšplháme
se do Alp, zavítáme k jezerům, vodopádům
i ledovcům. Seznámí nás se životem na venkovském statku, prozkoumáme nejznámější
města, navštívíme fantastickou čokoládovnu
nebo muzeum křišťálů. Přes Německo a Švýcarsko společně dojedeme do Francie, kde se
na pronajatém hausbótu plavili po vodním
kanále DuMidi. Zažijeme veselé i dramatické situace, které život na lodi provázely. Projedeme se také po nejvyšším mostě Evropy,
nahlédneme na historická místa, do francouzských vinic či do kráterů sopek.

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. 2015. Vernisáž výstavy obrazů a vyhlášení výsledků fotografické soutěže se uskuteční v neděli 15. 11. 2015
v Kulturním domě v Císařově.

Sklenářství „BeLi“
– Libor Bednařík
Tel: 722 966 411,
bednariklibor@seznam.cz
Tovární 490, Brodek u Přerova

Nově otevřená
prodejna Papírnictví.
Otevřeli jsme novou prodejnu – Papírnictví v Dubu nad Moravou – na ulici
Tovačovská č. 170, v budově zdravotního
střediska.

Otevírací doba:
Po-Pá:
7:00 – 12:00
		
13:00 – 16:00 hod.,
So: 		
8:00 – 10:00 hod.
Nabízíme sortiment papírnictví, kopírování, dárkové a dekorační předměty,
svíčky, živé květiny, sypané čaje a koření.
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