Duben 2018, č. 1

Občasník městyse

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
je to jen pár dní od doby, kdy jsme oslavili velikonoční svátky, které letos připadly na
brzký začátek jara. Venku už je vidět, že zimu
pomalu střídá pravá jarní atmosféra, na kterou
se většina z nás už nedočkavě těší.
Také v investičních plánech městyse na letošní rok je již víceméně jasno. Koncem měsíce března zastupitelstvo jednomyslně schválilo rozpočet na letošní rok, který byl navržen
jako schodkový s tím, že tento schodek je plně
kryt úsporami z minulých tří let. Tento schválený rozpočet naleznete dále ve zpravodaji.
Tam je též podrobněji popsána největší letošní
investiční akce s názvem: „Nástupní prostor
úřadu městyse Dub nad Moravou“. U této akce
je již vysoutěžen stavební zhotovitel, kterým
se stala firma NOSTA z Nového Jičína, kdy
nabídla nejnižší cenu za realizaci a to ve výši
7 567 990 Kč bez DPH. Staveniště bude zhotoviteli předáno během dubna a doba realizace
by neměla přesáhnout 7 měsíců. V návaznosti
na to již bylo přikročeno ke generální úpravě
tří místností v suterénu hasičské zbrojnice,
které bude nově využívat sbor dobrovolných
hasičů v náhradu za dvě klubovny v předním
traktu budovy, které budou muset ustoupit
nově budované vstupní hale. Zde jsou již práce
těsně před dokončením a na realizaci se podílely místní firmy.
V letošním roce se bude též realizovat velmi
dlouho očekávaná výstavba chodníku v Bolelouci. Zde jsou již všechny administrativní

Z obsahu
úkony v běhu a nic by nemělo bránit výstavbě,
se kterou se počítá začátkem podzimu. Městys
též obdržel dotaci na výstavbu nové části horní
budovy školy určené pro specializované třídy
včetně bezbariérové úpravy vstupu do tohoto
objektu. Více informací se dozvíte v článku
od pana ředitele základní školy. Finance jsou
vyčleněny i na opravy místních komunikací.
Letos se plánují komplexnější opravy ulic Jízdárna a U Mlýnského potoka.
V loňském roce se nám podařilo zbudovat
či zcela upravit několik sběrných míst recyklovatelného odpadu v našem městysi. Toto jistě pomohlo k větší čistotě na těchto místech.
Přesto jsem se rozhodl po dohodě se zastupitelstvem zvýšit četnost svozu tohoto odpadu (papír a plasty) od 1. ledna na týdenní frekvenci.
Po třech měsících takto upraveného svozového
režimu je vidět, že to byl krok správným směrem. Samozřejmě patří velké díky i Vám za to,
že u těchto míst udržujete pořádek a neukládáte odpady mimo kontejnery, či tam nevkládáte
to, co tam nepatří. V plánu máme ještě vylepšit
sběrné místo v Bolelouci u obchodu a současně
upravit stávající chodník včetně bezprostředního okolí a zřídit bezbariérové vstupy k prodejně.
Pro zajímavost uvádím, že za získání bílé
a zelené stuhy v soutěži Vesnice roku máme
letos přislíbeny dotace na úpravu Výletiště
u splavu v Bolelouci a vylepšení komunální
techniky pro pracovníky na úseku zeleně. Nezapomeneme ani na obnovu výsadby zeleně
v městysi.
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Náš městys 13. dubna 2018 organizuje jarní
úklid okolí našich tří obcí. Spolky a sdružení
se opět zapojí do akce: Ukliďme Česko. Je bohužel mezi námi stále dost těch, kteří odhazují
odpadky, kde je napadne. Jistě nikoho z nás
netěší vycházka či projížďka na kole s pohledem na pohozený odpad podél cest. Zkuste se
zapojit i vy se svými dětmi a první vycházky
do přírody spojte s její ochranou, vychovávejte
své děti k čistotě životního prostředí. Vysbírání odpadků na některé lokalitě netrvá dlouho
a pohled na čisté místo vás potěší a uděláte
dobrý skutek pro sebe i ostatní. Samozřejmě
nejde jen o jarní čas, udržujme náš městys
a okolí v pořádku trvale.
Všem čtenářům Dubského zpravodaje přeji
krásné jarní dny naplněné spokojeným životem v našich obcích Dubu, Tučapech a Bolelouci.
Ing. Ivo Čečman,
starosta městyse
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
za období od 1. 12. 2017 - do 28. 02. 2018
87let
Šembera Josef
Pelánová Marie
88 let
Škovranová Marie
89 let
Vystrčil Josef
Bejdák Karel
91 let
Nucová Marie
96 let
Prečanová Emílie

Blahopřejeme všem našim spoluobčanům,
kteří se dožili významného životního jubilea a kteří oslavili 80 a více roků:
80 let
Vystrčilová Eva
z Dubu nad Moravou
Leherová Marta
z Dubu nad Moravou
81 let
Landsmanová Věra z Dubu nad Moravou
Podmolík Bohumil z Tučap
82 let
Ječmínková Marie z Dubu nad Moravou
83 let
Peřinová Jindřiška z Dubu nad Moravou
85 let
Bartošková Jarmila z Bolelouce
86 let
Hanzlík Bohumil
z Dubu nad Moravou
Indráková Jindřiška z Dubu nad Moravou
Majer Antonín
z Dubu nad Moravou
Matoušek Ladislav z Bolelouce

z Dubu nad Moravou
z Dubu nad Moravou
z Tučap
z Dubu nad Moravou
z Bolelouce
z Tučap
z Dubu nad Moravou

Přejeme hodně zdraví do dalších let.
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Do svazku městyse Dub nad Moravou
byli zapsáni:



Kuruczová Ema
Slovak Marek
Bín Jiří
Arzouni Lamar

Dub nad Moravou
Tučapy
Bolelouc
Dub nad Moravou

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

Rozloučili jsme se s těmito spoluobčany:
Protivánek Jiří
Matoušková Alena
Václavík František
Sigmundová Jarmila
Hradil Josef

Dub nad Moravou
Tučapy
Bolelouc
Boleloouc
Dub nad Moravou



Dohnálková Eva, matrikářka

Nástupní prostor úřadu městyse
V jarních měsících započne plánovaná
přestavba nástupních prostor úřadu městyse.
Jedná se o přístavbu ke stávající budově úřadu městyse a stavební úpravy stávající budovy. Vznikne nová vstupní hala úřadu, která
sdružuje vstupy do úřadu městyse, prodejny
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Enapa, kulturního centra (knihovny, hudební
školy, zasedacího sálu) a do prostorů zázemí
a garáží hasičského sboru. Nové venkovní
schodiště bude umožňovat samostatný a oddělitelný vstup do restaurace. Přístavba je se
schodištěm spojena krytou kolonádou.

Protože stávající budova je tvarově hodně
výrazná, je přístavba navržena ve zklidněné
jednoduché formě. Umístění přístavby je určeno potřebou logického přístupu a snadné
orientace při vstupu do stávajících provozoven
i úřadu městyse.
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU
Poplatek za domovní
komunální odpad v roce 2018
Poplatek za domovní komunální odpad činí 450,- Kč na osobu a rok.
Poplatek se vybírá od 5. března do 30. dubna 2018 na pokladně
úřadu městyse:
v pondělí
a ve středu

7.30-12.00
7.30-12.00

12.30-15.30
12.30-17.30

Poplatek je možno také uhradit převodem na účet
č. 1801047399/0800, variabilní symbol: 1340+číslo domu.
Dle obecně závazné vyhlášky je každý občan povinen uhradit
poplatek do 30. 4. 2018, po tomto datu se může částka za komunální odpad až zdvojnásobit.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu - sobota 5. 5. 2018

Kulturní a sportovní akce
mikroregionu Království v roce 2018
7. 4.
23. 4.
1. 5.
5.5.
12.6.
20.6.
4.8.
18.-19.8.
21.-23.8.
15.9.
18.11.
26.12.

Království hraje, zpívá a tančí, Majetín
Galerie na zámku v Citově
Královstvím na kole, Velký Týnec/Majetín
Traktor cup, Krčmaň
Atletická olympiáda, Majetín
Plavecká olympiáda, Majetín
Královský triatlon, Majetín
Výstava domácího zvířectva, Kožušany-Tážaly
Exkurze
Sportovní den, Grygov
Království objektivem občanů Království, Císařov
Vánoční koncert, Dub nad Moravou

Poplatky za stočné
a za psa v roce 2018

Velkoobjemový odpad se bude ukládat přímo do lisovacího stroje
a nebude možné ukládat odpad mimo určené místo a stroj! Nepřijímáme stavební odpad a suť!!!
Lisovací auto bude přistaveno:

Úřad městyse Dub nad Moravou oznamuje občanům, že
od 3. 4. 2018 do 31. 5. 2018 se budou vybírat v účtárně Úřadu
městyse Dub nad Moravou poplatky za psa a za stočné – vždy
v úřední hodiny:

v Dubě na Moravou od 8.00 – 10.00 hod.,
v Tučapech
od 10.00 – 11.00 hod.,
v Bolelouci
od 11.00 – 12.00 hod.,
a to na místech obvyklých.

pondělí 7.30 – 12.00 12.30 – 15.30
středa
7.30 – 12.00 12.30 – 17.30

Svoz nebezpečného odpadu bude:
v Dubě nad Moravou od 8.00 – 8.45 hod.,
v Tučapech
od 9.00 – 9.30 hod,.
v Bolelouci
od 9.45 – 10.15 hod.,
a to na místech obvyklých.

Výše poplatku za psa je 100,- Kč (za každého dalšího 150,- Kč)
a za stočné 620,- Kč na osobu a rok, nebo 510,- Kč na osobu
a rok pro občany, kteří jsou napojeni na tlakovou kanalizaci.
Nižší sazba je stanovena z důvodu zvýšených nákladů na provoz
čerpadla.
Poplatek lze zaplatit také převodem na účet
č. 1801047399/0800, variabilní symbol: 2321+číslo domu

Vodní nádrž „PUSTÝ“ v Bolelouci
Od roku 2017 je možnost rybařit na vodní
nádrži „PUSTÝ“ v Bolelouci. Zakoupením
povolenky na Úřadu městyse Dub nad Moravou se každý dobrovolně zavazuje řídit se
ustanoveními provozního řádu a podmínkami
lovu na vodní nádrži „Pustý IV“ v Bolelouci.
Chytá se metodou CHYŤ A PUSŤ, výjimku
tvoří bílá ryba a sumec velký (ten nesmí být
vrácen zpět do revíru). Ostatní ulovené ryby
se musí šetrně navrátit zpět. Celý provozní řád
a podmínky lovu najdete na webových strán-

kách městyse.
Osoba do 18 let s trvalým pobytem v městysi Dub nad Moravou vlastnící platné rybářské
oprávnění zaplatí za povolenku poplatek ve
výši 20,- Kč za rok.
Osoba nad 18 let s trvalým pobytem v městysi Dub nad Moravou vlastnící platné rybářské oprávnění zaplatí za povolenku poplatek
ve výši 200,- Kč za rok.
Každá jiná osoba vlastnící platné rybářské
oprávnění zaplatí 300,- Kč za den.
3
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Kč

-

6XXX2321Odvádění
6XXXa čištění
Odvádění
odpadních
a čištění
vod odpadních
- kapitálovévod
výdaje
- kapitálové výdaje

SchválenýSchválený
rozpočet rozpočet
- závazné-ukazatele
závazné ukazatelerok 2018 rok 2018

6XXX2333Úpravy6XXX
drobných
Úpravy
vodních
drobných
toků vodních toků

30 000,00 Kč

2321

5XXX3113Základní
5XXX
školy -Základní
neinv. přísp.
školyzřízeným
- neinv. přísp.
přísp.org
zřízeným přísp.org

68 000,00 Kč

754 000,00 Kč 754 000,00 Kč

Kč

2333

6XXX3113Základní
6XXX
školy -Základní
inv. přísp.
školy
zřízeným
- inv. přísp.
přísp.org
zřízeným přísp.org

390 000,00 Kč 390 000,00 Kč

-

3113

5XXX3314Činnosti
5XXX
knihovnické
Činnosti
-běžné
knihovnické
výdaje -běžné výdaje

220 000,00 Kč 220 000,00 Kč

30 000,00 Kč

3113

5XXX3319Ostatní5XXX
záležitosti
Ostatní
kultury
záležitosti
- běžné kultury
výdaje - běžné výdaje

68 000,00 Kč

0000

ROZPOČET 2018ROZPOČET 2018
Částka
Částka
4 500 000,00 Kč4 500 000,00 Kč
3314

6XXX3319Ostatní6XXX
záležitosti
Ostatní
kultury
záležitosti
- kapitálové
kultury
výdaje
- kapitálové výdaje

1121 0000
Daň z příjmů
1121 právnických
Daň z příjmů
osob
právnických osob

5XXX3412Sportovní
5XXXzařízení
Sportovní
v majetku
zařízení
obcev- majetku
běžné výdaje
obce - běžné výdaje

Příjmová část (třída
Příjmová
1 + 2část
+ 3 +(třída
4) 1 + 2 + 3 + 4)
Pol OdPa
Pol
Popis
1111 0000
Daň z příjmu
1111 fyzických
Daň z příjmu
osob placená
fyzickýchplátci
osob placená plátci
130 000,00 Kč 130 000,00 Kč
3319

1122 0000
Daň z příjmů
1122 právnických
Daň z příjmů
osob
právnických
za obce osob za obce

6XXX3412Sportovní
6XXXzařízení
Sportovní
v majetku
zařízení
obcev- majetku
kapitálové
obce
výdaje
- kapitálové výdaje

3 446 000,00 Kč3 446 000,00 Kč

OdPa
0000
1112 0000
Daň z příjmu
1112 fyzických
Daň z příjmu
osob placená
fyzickýchpoplatníky
osob placená poplatníky
400 000,00 Kč 400 000,00 Kč
3319

0000

3412

Popis

0000
1113 0000
Daň z příjmů
1113 fyzických
Daň z příjmů
osob vybíraná
fyzickýchsrážkou
osob vybíraná srážkou
600 000,00 Kč 600 000,00 Kč

4 500 000,00 Kč4 500 000,00 Kč

0000

3412

1383 0000
Zrušený1383
odvod Zrušený
z VHP odvod z VHP

1382 0000
Zrušený1382
odvod Zrušený
z loterií apod.her
odvod z loterií
kroměapod.her
výh.hr.př.
kromě výh.hr.př.
-

-

Kč

Kč

Kč

-

-

-

-

-

0000

1511 0000
Daň z nemovitých
1511 Daňvěcí
z nemovitých věcí
Kč

Kč

0000

2449 0000
Ostatní splátky
2449 Ostatní
půjč.prostř.od
splátkyveř.rozp.územní
půjč.prostř.od veř.rozp.územní
úro.
úro.
-

-

0000

4111 0000
Neinvestiční
4111přijaté
Neinvestiční
trans. -všeob.pokl.správy
přijaté trans. -všeob.pokl.správy
SR
SR

5XXX3722Sběr a5XXX
svoz komunálních
Sběr a svoz
odpadů
komunálních
- běžnéodpadů
výdaje - běžné výdaje

1 713 000,00 Kč1 713 000,00 Kč

30 000,00 Kč

0000

4112 0000
Neinvestiční
4112přijaté
Neinvestiční
transferypřijaté
ze SR transfery
v rámci souhr.dot.vztahu
ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

6XXX3722Sběr a6XXX
svoz komunálních
Sběr a svoz
odpadů
komunálních
- kapitálové
odpadů
výdaje
- kapitálové výdaje

1 520 000,00 Kč1 520 000,00 Kč

30 000,00 Kč

0000

4116 0000
Ost.neinv.přijaté
4116 Ost.neinv.přijaté
transféry ze st. transféry
Rozpočtu ze st. Rozpočtu

3722

5XXX3725Využívání
5XXX
a zneškodňování
Využívání a zneškodňování
komun. odpadůkomun.
- běžnéodpadů
výdaje - běžné výdaje

30 000,00 Kč

300 000,00 Kč 300 000,00 Kč

206 000,00 Kč 206 000,00 Kč

0000

4121 0000
Neinvestiční
4121přijaté
Neinvestiční
transferypřijaté
od obcí
transfery od obcí

2 000,00 Kč

3 000,00 Kč

3722

5XXX3745Péče o5XXX
vzhled obcí
Péčea o
veřejnou
vzhled obcí
zeleňa veřejnou
- běžné výdaje
zeleň - běžné výdaje

70 000,00 Kč

5XXX3421Využití5XXX
volnéhoVyužití
času dětí
volného
a mládeže
času -dětí
běžné
a mládeže
výdaje - běžné výdaje

0000

XXXX 1019
Ostatní XXXX
zemědělská
Ostatní
a potravinářská
zemědělská ačinnost
potravinářská činnost

3 000,00 Kč

3 000,00 Kč

3725

6XXX3745Péče o6XXX
vzhled obcí
Péčea o
veřejnou
vzhled obcí
zeleňa veřejnou
- kapitálové
zeleň
výdaje
- kapitálové výdaje

30 000,00 Kč

5XXX3429Ostatní5XXX
zájmováOstatní
činnostzájmová
a rekreace
činnost
- běžné
a rekreace
výdaje - běžné výdaje

0000

XXXX 2321
Odvádění
XXXX
a čištění
Odvádění
odpadních
a čištění
vod odpadních
a nakl.s kalyvod a nakl.s kaly

3 000,00 Kč

40 000,00 Kč

3745

5XXX3900Ost.činnost
5XXX souvis.se
Ost.činnost
službami
souvis.se
pro obyvatelstvo
službami pro obyvatelstvo

70 000,00 Kč

3 000,00 Kč

0000

XXXX 3314
ČinnostiXXXX
knihovnické
Činnosti knihovnické

40 000,00 Kč

3745

5XXX4329Ostatní5XXX
soicálníOstatní
péče a pomoc
soicálnídětem
péče aapomoc
mládeži
dětem
- běžné
a mládeži
výdaje - běžné výdaje

75 000,00 Kč

0000

XXXX 3319
Ostatní XXXX
záležitosti
Ostatní
kultury
záležitosti kultury

900 000,00 Kč 900 000,00 Kč

3900

5XXX4359Ostatní5XXX
služby aOstatní
činnostislužby
v oblasti
a činnosti
sociálnív péče
oblasti
- běžné
sociální
výdaje
péče - běžné výdaje

3 000,00 Kč

1019

XXXX 3429
Ostatní XXXX
zájmováOstatní
činnostzájmová
a rekreace
činnost a rekreace

250 000,00 Kč 250 000,00 Kč

4329

515 000,00 Kč 515 000,00 Kč

75 000,00 Kč

2321

XXXX 3511
Všeobecná
XXXX
ambulantní
Všeobecná
péče
ambulantní péče

3 000,00 Kč

4359

5XXX5311Bezpečnost
5XXX a veřejný
Bezpečnost
pořádek
a veřejný
- běžnépořádek
výdaje - běžné výdaje

3632

3613

3612

XXXX 3632
Pohřebnictví
XXXX Pohřebnictví

-

40 000,00 Kč

1 000,00 Kč

-

5512

5512

5XXX6114Volby do
5XXX
Parlamentu
Volby do
ČR Parlamentu ČR

5XXX6112Zastupitelstva
5XXX obcí
Zastupitelstva
- běžné výdaje
obcí - běžné výdaje

6XXX5512Požární6XXX
ochranaPožární
- kapitálové
ochrana
výdaje
- kapitálové výdaje

5XXX5512Požární5XXX
ochranaPožární
- běžnéochrana
výdaje - běžné výdaje

270 000,00 Kč 270 000,00 Kč

3639

XXXX 3725
Využívání
XXXX
a zneškodňování
Využívání a zneškodňování
komunálních odpadů
komunálních odpadů

1 000,00 Kč

6112

5XXX6171Činnost
5XXX
místní správy
Činnost- místní
běžné správy
výdaje- běžné výdaje

6XXX3639Komunální
6XXXslužby
Komunální
a územníslužby
rozvoja-územní
kapitálové
rozvoj
výdaje
- kapitálové výdaje

3722

XXXX 3745
Péče o vzhled
XXXX obcí
Péčea o
veřejnou
vzhled obcí
zeleňa veřejnou zeleň

40 000,00 Kč

6114

5XXX3721Sběr a5XXX
svoz nebezpečných
Sběr a svoz odpadů
nebezpečných
- běžnéodpadů
výdaje - běžné výdaje

3725

XXXX 5311
Bezpečnost
XXXXa veřejný
Bezpečnost
pořádek
a veřejný pořádek

1 000,00 Kč

6171

3639

3745

XXXX 5512
Požární XXXX
ochranaPožární
- dobrovolná
ochrana
část
- dobrovolná část

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

3721

5311

XXXX 6171
Činnost XXXX
místní správy
Činnost místní správy

1 000,00 Kč

2 000,00 Kč

5512

XXXX 6310
Obecné XXXX
příjmy aObecné
výdajepříjmy
z finančních
a výdaje
operací
z finančních operací

22 000,00 Kč

-

Kč

22 000,00 Kč

-

Kč

1 000 000,00 Kč1 000 000,00 Kč

Kč

-

Kč

200 000,00 Kč 200 000,00 Kč

-

-

Kč

-

Kč

300 000,00 Kč 300 000,00 Kč

6171

5XXX6320Pojištění
5XXX
funkčně
Pojištění
nespecifikované
funkčně nespecifikované
- běžné výdaje - běžné výdaje

5XXX6310Obecné
5XXX
příjmy aObecné
výdajepříjmy
z finančních
a výdaje
operací
z finančních
- běžnéoperací
výdaje - běžné výdaje

6XXX6171Činnost
6XXX
místní správy
Činnost- kapitálové
místní správy
výdaje
- kapitálové výdaje

350 000,00 Kč 350 000,00 Kč

80 000,00 Kč

20 000,00 Kč

80 000,00 Kč

20 000,00 Kč

328 000,00 Kč 328 000,00 Kč

Kč

6310

5XXX6330Převody
5XXX
vlastním
Převody
fondům
vlastním
v rozpočtech
fondům
územní
v rozpočtech
úrovně územní úrovně

350 000,00 Kč 350 000,00 Kč

6320

Kč
27 348 100,00 Kč
27 348 100,00 Kč

6330

-

1 300 000,00 Kč1 300 000,00 Kč

19 201 111,00 Kč
19 201 111,00 Kč

11 481,00 Kč

600 000,00 Kč 600 000,00 Kč

6XXX 2212
Silnice - 6XXX
kapitálové
Silnice
výdaje
- kapitálové výdaje

Pol OdPa
Pol
5XXX 2212
Silnice - 5XXX
běžné výdaje
Silnice - běžné výdaje

1 123 730,00 Kč1 123 730,00 Kč

příjmy
celkem

celkem

19 201 111,00 Kč
19 201 111,00 Kč

46 549 211,00 Kč
46 549 211,00 Kč

27 348 100,00 Kč
27 348 100,00 Kč

46 549 211,00 Kč
46 549 211,00 Kč

příjmy

celkem

celkem

Rekapitulace: Rekapitulace:
4 000 000,00 Kč4 000 000,00 Kč

výdaje
celkem
Kč

financování
celkem

-

výdaje
Kč

Ing. Ivo Čečman,
Ing.
starosta
Ivo Čečman,
městyse
starosta městyse

financování

-

V Dubě nad Moravou
V Dubědne
nad12.3.2018
Moravou dne 12.3.2018

113 000,00 Kč 113 000,00 Kč

400 000,00 Kč 400 000,00 Kč

4 190 000,00 Kč4 190 000,00 Kč

19 201 111,00 Kč
19 201 111,00 Kč

5XXX6399Ostatní5XXX
finančníOstatní
operace
finanční
- běžnéoperace
výdaje - běžné výdaje

Kč

3 000,00 Kč

6171

XXXX 6330
PřevodyXXXX
vlastním
Převody
fondům
vlastním
v rozpočtech
fondům
územní
v rozpočtech
úrovně územní úrovně

1 000 000,00 Kč1 000 000,00 Kč

Hospice

3314

XXXX 3612
Bytové hospodářství
XXXX Bytové hospodářství

20 000,00 Kč

6XXX5311Bezpečnost
6XXX a veřejný
Bezpečnost
pořádek
a veřejný
- kapitálové
pořádek
výdaje
- kapitálové výdaje

Kč

3319

XXXX 3613
Nebytové
XXXX
hospodářství
Nebytové hospodářství

20 000,00 Kč

220 000,00 Kč 220 000,00 Kč

5311

270 000,00 Kč 270 000,00 Kč

1 130 000,00 Kč1 130 000,00 Kč

55 000,00 Kč

3421

5XXX3511Všeobená
5XXXambulantní
Všeobená
péče
ambulantní
- běžné výdaje
péče - běžné výdaje

563 000,00 Kč 563 000,00 Kč

1 500 000,00 Kč1 500 000,00 Kč

680 000,00 Kč 680 000,00 Kč

3429

52213525Hospice
5221

100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

5XXX3326Pořízení,zachování
5XXX
Pořízení,zachování
a obnova hodnot
a obnova
nár.hist.pověd.-běžné
hodnot nár.hist.pověd.-běžné
výdaje
výdaje

25 000,00 Kč

3511

5XXX3612Bytové5XXX
hospodářství
Bytové- běžné
hospodářství
výdaje - běžné výdaje

156 000,00 Kč 156 000,00 Kč

3326

1211 0000
Daň z přidané
1211 hodnoty
Daň z přidané hodnoty

180 000,00 Kč 180 000,00 Kč

3525

6XXX3612Bytové6XXX
hospodářství
Bytové- kapitálové
hospodářství
výdaje
- kapitálové výdaje

383 000,00 Kč 383 000,00 Kč

9 200 000,00 Kč9 200 000,00 Kč

0000

50 000,00 Kč

3612

5XXX3613Nebytové
5XXXhospodářství
Nebytové-běžné
hospodářství
výdaje -běžné výdaje

249 000,00 Kč 249 000,00 Kč

77 000,00 Kč

200 000,00 Kč 200 000,00 Kč

3612

5XXX3631Veřejné
5XXX
osvětlení
Veřejné
- běžné
osvětlení
výdaje - běžné výdaje

100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

55 000,00 Kč

Kč

3613

5XXX3632pohřebnictví
5XXX - běžné
pohřebnictví
výdaje - běžné výdaje

406 000,00 Kč 406 000,00 Kč

77 000,00 Kč

1334 0000
Odvody 1334
za odnětí
Odvody
půdy za
ze odnětí
zeměd.půdního
půdy ze zeměd.půdního
fondu
fondu

Kč

3631

6XXX3635Územní
6XXX
plánování
Územní
- kapitálové
plánování
výdaje
- kapitálové výdaje

5XXX3349Ost. záležitosti
5XXX
sdělovacích
Ost. záležitosti
prostř.
sdělovacích
- běžné výdaje
prostř. - běžné výdaje

1340 0000
Poplatek1340
za likvidaci
Poplatek
komunálního
za likvidaciodpadu
komunálního odpadu

2 100 000,00 Kč2 100 000,00 Kč

25 000,00 Kč

Kč

3632

5XXX3639Komunální
5XXXslužby
Komunální
a územníslužby
rozvoja -územní
běžné výdaje
rozvoj - běžné výdaje

5XXX3399Ost. zálež.
5XXXkultury,církví
Ost. zálež.
a sděl.prostř.
kultury,církví- běžné
a sděl.prostř.
výdaje - běžné výdaje

0000
1341 0000
Poplatek1341
ze psůPoplatek ze psů

Kč

3635

3349

0000
1343 0000
Poplatek1343
za užívání
Poplatek
veřejného
za užívání
prostranství
veřejného prostranství

Kč

1 474 100,00 Kč1 474 100,00 Kč

50 000,00 Kč

-

3639

3399

0000
1361 0000
Správní 1361
poplatky
Správní poplatky

-

5 000,00 Kč

Kč

0000
1381 0000
Daň z hazardních
1381 Daň
herz hazardních her

5 000,00 Kč

3429

XXXX 3639
Komunální
XXXX
služby
Komunální
a územníslužby
rozvojaj.n.
územní rozvoj j.n.

5311

6310

Celkem

10 520 000,00 Kč
10 520 000,00 Kč

3511

XXXX 3722
Sběr a svoz
XXXX
komunálních
Sběr a svoz
odpadů
komunálních odpadů

Kč

200 000,00 Kč 200 000,00 Kč

6330
Příjmy celkem Příjmy celkem

Financování (třída
Financování
8)
(třída 8)
Celkem

8115 Změna stavu
8115krátkodobých
Změna stavuprostředků
krátkodobých
na bank.
prostředků
účtechna bank. účtech

6399

5XXX6402Finanční
5XXX
vypořádání
Finanční
minulých
vypořádání
let- běžné
minulých
výdaje
let- běžné výdaje

OdPa
2212

5XXX 2219
Ost. zálež.
5XXX
pozemních
Ost. zálež.
komunikací
pozemních
- běžné
komunikací
výdaje - běžné výdaje

11 481,00 Kč

6402

2212

6XXX 2219
Ost. zálež.
6XXX
pozemních
Ost. zálež.
komunikací
pozemních
- kapitálové
komunikací
výdaje
- kapitálové výdaje

Výdajová část (třída
Výdajová
5+6)část (třída 5+6)

5XXX6409Ostatní5XXX
činnostiOstatní
j.n. - běžné
činnosti
výdaje
j.n. - běžné výdaje

2219

5XXX 2292
Dopravní5XXX
obslužnost
Dopravní obslužnost

1 000 000,00 Kč1 000 000,00 Kč

Výdaje celkem Výdaje celkem

6409

2219

5XXX 2310
Pitná voda
5XXX
- ostatní
Pitnáneinv.půjč.prostře.veř.rozp.územní
voda - ostatní neinv.půjč.prostře.veř.rozp.územní
úrovn
úrovn

1 132 000,00 Kč1 132 000,00 Kč

Částka
Částka
1 200 000,00 Kč1 200 000,00 Kč

2292

6XXX 2310
Pitná voda
6XXX
- ostatní
Pitnákapitálové
voda - ostatní
výdaje
kapitálové výdaje

Popis

2310

5XXX 2321
Odvádění
5XXX
a čištění
Odvádění
odpadních
a čištění
vod odpadních
- běžné výdaje
vod - běžné výdaje

Popis

2310

4 300 000,00 Kč4 300 000,00 Kč

2321

4
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Procházka botanickou zahradou
Od 8. ledna do 18. února jste mohli zhlédnout v obřadní místnosti našeho městyse výstavu fotografií a přírodnin nazvanou „Procházka botanickou zahradou“. Výstavu
připravili pracovníci Botanické zahrady
a Rozária, Výstaviště FLORA Olomouc a.s..
Díky své rozmanitosti sklidila výstava velký

úspěch. Tímto bych chtěl poděkovat hlavním
organizátorům výstavy paní Jaroslavě
Boulové z Dubu, Jiřímu Malaskovi a Marku
Coufalovi - zaměstnancům botanické
zahrady v Olomouci, za realizaci této nádherné výstavy.
Ing. Ivo Čečman, starosta městyse

Tříkrálová sbírka
Jako už tradičně, tak i letos proběhla 6. ledna 2018 v Dubu, Tučapech a Bolelouci Tříkrálová sbírka. V letošním roce se do koledování
pustilo 8 skupinek malých koledníků se svými vedoucími. Díky štědrosti Vás všech, se
letos podařilo vybrat částku 32 004,- Kč. Je
to opět o něco lepší výsledek než loni. Oproti
loňskému mrazu, se letošní sbírka nesla v duchu teplotně příjemného a slunného víkendu.
I proto bylo koledování pro všechny zúčastněné skupinky příjemnější. Tímto děkujeme
všem organizátorům, koledníkům a jejich vedoucím za zdárný průběh sbírky.

Strážník obecní policie informuje
Obecní policii Dub nad Moravou reprezentuje jeden strážník, což neumožňuje zajistit výkon služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365
dní v roce. Obecní policie je orgánem obce,
který plní úkoly při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku a plní také další
úkoly, pokud tak stanoví zákona č. 553/1991
Sb. o obecní policii nebo zvláštní zákon.
Obecní policie při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo
zvláštního zákona:
• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
• dohlíží na dodržování pravidel občanského
soužití,
• dohlíží na dodržování obecně závazných

•

•

•
•
•

vyhlášek a nařízení Městyse Dub nad Moravou,
podílí se v rozsahu stanoveném zákonem
o obecní policii nebo zvláštním zákonem
na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
podílí se na dodržování právních předpisů
o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu
svých povinností a oprávnění stanovených
zákonem o obecní policii nebo zvláštním
zákonem činí opatření k jeho obnovení,
podílí se na prevenci kriminality,
provádí dohled nad dodržováním čistoty
na veřejných prostranstvích,
odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
jejichž projednávání je v působnosti Městyse Dub nad Moravou,

•

na požádání poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra údaje o OP.
Pokud nastane situace, kdy nebude strážník
obecní policie dostupný, je třeba se obrátit
na Policii České republiky Obvodní oddělení
Lutín tel: 585 944 487 a v naléhavých případech na tísňovou linku Policie ČR 158.V případě, že chcete oznámit přestupkové jednání,
které je věcně a místně příslušná řešit obecní
policie Dub nad Moravou, můžete i nadále
kontaktovat strážníka obecní policie telefonicky na tel. č. 724 549 019 a domluvit individuální termín k projednání vaší záležitosti.
Můžete také využít úřední den a to středu do
17.00 hodin na služebně obecní policie.
Mgr. Jiří Hanák, strážník obecní policie

Jak se daří „čajové párty“ v Bolelouci?
Zatím se scházíme pravidelně v úterý od
14,00 do 17,00 hod. Účast je kolísavá, mezi 5
až 10 příznivci. Rády si povídáme o historii
naší obce i historii domů. Každá z nás povídání obohatí něčím novým. Když jedna přinesla foukací harmoniku a zahrála, velmi nás
překvapila a sklidila nadšený potlesk. Sdělujeme si recepty a samozřejmě ochutnáváme
naše speciality. Velmi zajímavé bylo vyprávění pana Boly o počátcích hasičského sboru
v Bolelouci, doplněné fotografiemi. Před Ve6

likonocemi jsme se seznamovaly s různými
technikami výzdoby kraslic. Od vajec slepičích, husích i pštrosích jsme nakonec přešly
k problematice chovu pštrosů. Je hezké, že
některé z nás používají tyto techniky i doma
při výrobě kraslic se svými vnoučaty. Chtěla
bych touto cestou poděkovat Zuzce, za velmi
příjemné odpoledne. Již hezkou tradicí i za
tak krátký čas se stala návštěva pana Tichého, který nám jedenkrát za měsíc přijde zahrát.

Pomalu končí zimní období a nastupující
jaro většinu z nás volá na zahrádku. Volného
času budeme mít pravděpodobně méně a proto
zvážíme možnost scházet se jednou za čtrnáct
dní. Pokud k tomu dojde, termíny schůzek budou vyvěšeny ve skříňce OÚ u samoobsluhy
v Bolelouci.
Rádi přivítáme každého, kdo chce ochutnat dobrý čaj a zapojit se do našeho povídání.
Alena Fryšová

Z p ravo d a j m ě st yse D u b n ad M o ravo u

Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
Vážení čtenáři,
opět se na Vás obracím s informacemi o práci naší školy, a to zejména o aktivitách, které
se netýkají přímo výuky. V době, kdy píši tento článek, se pomalu blíží Velikonoce a s nimi
i poslední krátké prázdniny, které děti v tomto školním roce zažijí. Pak již snad opravdu
nastoupí jaro a naši žáci si začnou, řečeno
s nadsázkou, stříhat metr do začátku očekávané dvouměsíční letní pauzy. Podívejme se tedy
společně, co jsme ve škole prožívali v prvních
měsících roku 2018.
Tradičně byl měsíc leden ukončen plesem
SRPŠ při ZŠ, a to včetně oblíbeného předtančení žáků 9. tříd. Dá se říct, že sál místní
sokolovny již pomalu nestačí všem zájemcům
o tento ples a právě předtančení pod vedením
paní Gabriely Voštinkové je jeho hlavním lákadlem. Není divu, že i letos byli naši žáci požádáni o vystoupení na plesech dalších spolků
v Dubu nad Moravou. Paní Künstlerová a její
tým rodičů ze SRPŠ odvedli na přípravě plesu
obrovský kus práce a veřejně jim touto cestou
jménem vedení školy děkuji.
Ve dnech 11-17.2.2018 se škola účastnila
již pravidelného lyžařského výchovně vzdělávacího zájezdu (dále jen LVVZ) v penzionu
Oáza v Loučné nad Desnou. Jako každý rok,
tak i letos byl o LVVZ ze strany dětí velký
zájem. Na lyžařský výcvik odjelo celkem 38
dětí, z čehož bylo 22 sedmáků, pro které je
LVVZ pořádán primárně a zbytek účastníků
bylo z osmé a obou devátých tříd. Program
LVVZ byl letos opět nabitý a kromě každodenního výcviku lyžování a závěrečného závodu ve sjezdu byl pro děti připraven bohatý
večerní program (přednášky, společenské hry,
karneval, diskotéka,…). V rámci LVVZ jsme
v odpočinkovém (kritickém třetím dni) navštívili i aquapark ve Velkých Losinách. Všichni
účastníci si kurz užili a řada z nich se už těší
na příští rok.
V prostorách učebny výtvarné výchovy

proběhl pilotní kurz Pletení košů z vrbového
proutí v rámci odpoledních setkání pedagogů a veřejnosti (tzv. odpolední kavárna). Pod
vedením místního stolaře, zastupitele městyse
Dubu nad Moravou a trumpetisty Věrovanky,
pana Stanislava Kluky, se zájemci učili základy pletení košů. Tato setkání byla velmi příjemná a postupně vznikající práce se zájmem
sledovali žáci školy. Proutí a vzniklé práce je
inspirovalo a mnozí se již těší na příští školní
rok, kdy absolventi kurzu pana Kluky budou
dále učit novou generaci tradici, kterou naši
předci běžně uměli a využívali. Máme v plánu
obnovit obecní ,,Prutník“ a kurz učit od základu, tj. údržbu stromů, sbírání proutí, pletení
a praktické používání výrobků z proutí.
Další tradicí, kterou bych zde rád zmínil,
je ukončení prvního pololetí školního roku
návštěvou kina. Zvolili jsme kino v Brodku
u Přerova. Je pěkné, a hlavně je nedaleko. Paní
ředitelka Hrabalová nám vychází vstříc ve volbě filmu, nabídla nám i snížené vstupné - 30
Kč za lístek. V loňském roce vybíral filmy žákovský parlament, žáci I. i II. stupně zhlédli
různé filmy vhodné pro jejich věkovou kategorii. Letos jsme zvolili francouzský rodinný
film Mikulášovy patálie, u kterého se bavily
nejen všechny děti, ale i učitelé.
Děti v mateřské škole s příchodem nového
roku přivítaly opravdovou zimu a naplno si
užily krátkou sněhovou nadílku. Ve vzdělávání
nejmladších dětí je kladen důraz na prožitkové
učení a toto roční období posloužilo k zajímavým pokusům s ledem a sněhem. Zima byla
také tradičním časem dětského karnevalu, který opět úspěšně zorganizoval spolek rodičů
a přátel školy při MŠ. Akce byla velice vydařená a rodiče si zaslouží poděkování za pomoc
s organizací. Zima představuje zdánlivě kruté
období pro volně žijící ptáky a živočichy, ale
děti si vyzkoušely, že za pomoci lidí jí mohou
snáze překonat a vydaly se "Po stopách zvířátek" sypat potravu do krmítek. Příchod prv-

ních jarních teplot byl velice rychlý, a tak děti
na akci "Vynášení Moreny" pomyslnou zimu
zapálily a utopily a již se těší na příchod jara.
V současné chvíli se všichni pedagogové
chystají na školní Velikonoční jarmark, což
je akce, která každoročně do školy týden
před Velikonocemi přivede stovky návštěvníků. Kromě tvoření bude jeho náplní i řada
velikonočních tradic, ke kterým se snažíme
naše žáky vést. Možná si někteří z Vás zatím
nestihli všimnout, že se děti ze školní družiny pokoušejí pod vedením paní vychovatelek
oživit masopustní tradici s tzv. voděním medvěda. Pokud ne, tak na konci února příští rok
se můžete i Vy zapojit do jejich průvodu nebo
dětem a dospělým v masopustních kostýmech
připravit mísu koblihů! Ten letošní průvod
masek byl doprovázen i harmonikářem a celá
akce byla velmi atraktivní..
S velkou radostí Vám mohu oznámit, že
jsme byli úspěšní při podané žádosti projektu
s názvem "Rozvoj infrastruktury ve vzdělávání - ZŠ a MŠ Dub nad Moravou" - vybudování odborných učeben a revitalizace vstupu
do budovy u kostela. Celková výše prostředků
v projektu je 13 830 457,-Kč s účastí 10% od
zřizovatele. Jedná se o vybudování přístavby
odborné učebny jazyků včetně veškerého zázemí a toalet, úpravu a zastřešení vstupu do
budovy a rekonstrukci stávající učebny fyziky
a chemie.
Závěrem bych ještě rád zmínil úspěšné rozloučení s rokem 2017 v dubském kostele, kdy
se na konci prosince do programu zpěvů a dalších hudebních vystoupení zapojilo mnoho
žáků, ale i pedagogů ZŠ. Protože nás oslovili
nejen rodiče, ale i další občané, chceme toto
společné předvánoční zpívání v kostele učinit
pravidlem a pozvat veřejnost k jeho návštěvě.
Dovolte mi, abych se rozloučil s přáním
hezkého jara a příjemného prožití povelikonočních dní.
Mgr. Radim Voštinka, ředitel školy
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Městys Dub nad Moravou
A SDH Dub nad Moravou
Vás zvou na

DĚTSKÝ DEN S HASIČI
SOBOTA 2. 6. 2018
Výletiště u splavu v Bolelouci

pátek

13. dubna
Pojďme společně
uklidit Dub, Tučapy a
Bolelouc!

Letní fotbalový turnaj

Sraz bude v 15.00 hod.
před budovou úřadu městyse
na ulici Brodecká 1, nebo na
Výletišti U Splavu v Bolelouci
S sebou si vemte dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.
Pro účastníky bude zajištěno drobné občerstvení.
Kontaktní osoba: Hana Peřinová, 585 964 262

TJ Sokol Dub nad Moravou zve všechny přátele a fandy fotbalu na velký
fotbalový turnaj benjamínků, který se uskuteční v sobotu 23. června na fotbalovém hřišti v Dubě nad Moravou. Těšit se můžete na bohaté občerstvení po
celý den a spoustu sportovních zážitků. Vstup zdarma. Těšíme se na Vaši účast
a podporu našich malých fotbalistů. Sportu zdar!

Moravský veslařský klub Haná
Moravský veslařský klub Haná byl založen
v roce 2015. Od prvopočátku je jeho hlavním
cílem činnosti celoroční sportovní výchova
mládeže se zaměřením na veslování. Sportovní výcvik je veden pod dohledem certifikovaných trenérů.
V zimním období probíhá „suchá“ část přípravy. Tréninky v tělocvičně jsou zaměřeny na
rozvoj všeobecných pohybových dovedností.
Součástí tréninku jsou také hry a protahování
celého těla. Pravidelné jsou návštěvy krytého
bazénu v Olomouci. Členové klubu si svépo-

8

mocí zrekonstruovali prostory v prvním patře
budovy u fotbalového hřiště v Drahlově. Takto
zde vznikla posilovna, ve které probíhá část
tréninků na veslařských trenažérech a pro svěřence se zde nabízí moderní forma posilování
vlastní vahou na TRX. Pokud počasí dovolí,
tréninky jsou zpestřeny bruslením, během na
lyžích a v letním období cyklistickými výlety.
Od jara do podzimu máme zázemí v Drahlově u řeky Moravy (u mostu v blízkosti fotbalového hřiště). Tréninky na vodě probíhají
na závodních veslicích. Jsme členové Českého

veslařského svazu a to nám umožňuje, abychom byli účastníky veslařských regat doma
i v zahraničí. První získaná vítězství a medailové úspěchy motivují naše závodníky k dalšímu tréninku. Pořádáme také sportovní kempy.
Pokud Vás náš sport zaujme, můžete nás
kontaktovat na telefonním čísle 777 310 106
nebo osobně, v zimním období každé pondělí
a čtvrtek od 16:00 hodin v tělocvičně v Dubu,
v letním období každý den odpoledne u řeky
Moravy v Drahlově.
Zuzana Vodáková, trenérka
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Skautská hlídka - informace o činnosti skautských oddílů
Dakota a Severka Dub nad Moravou
Jaro nám nesměle, ale jistě klepe na dveře. Naše oddíly ale ani v zimě nezahálely. Od
nového roku pokračujeme v naší pestré činnosti, kterou kombinujeme s výjezdy na bazén do Přerova, kam jezdíme již 22 let. Zde si
děti mohou udělat skautskou Odborku Plavce.
Naše zájezdy hojně využívají i naši spoluobčané. Z další činnosti vypíchnu jen ty nejdůležitější.
27.1. jsme s našimi nejmenšími členy udělali
výšlap cyklostezkou z Bolelouce do Drahlova
a podél řeky jsme se vraceli zpět do Bolelouce,
kde nás čekalo v místním Pohostinství drobné
občerstvení. Výprava s 25 dětmi splnila svůj
účel.Děti při hrách poznávaly přírodu a také
své nejbližší okolí, které už skoro neznají.
10.3. jsme uspořádali tradiční, již 18 Skautský country bál v prostorách místní Sokolovny. Opět jsme návštěvníkům připravili pestrý
program, který vyplňoval hudební přestávky
skupiny Šediváci. Vystoupení zahájili naši
nejmenší – Světlušky a Vlčata, dále nestárnoucí Rebelky, starší členové oddílů, skvělí
tanečníci z Kralic až po vrchol vystoupení stepařky z olomoucké Tarantely. Dále jsme
nabídli, kromě rezervace stolů, také skvělou
kuchyni, bar a kavárnu. Vše doplňoval Count-

ry fotokoutek. V neposlední řadě, k velké spokojenosti návštěvníků, byla připravena velmi
hodnotná tombola. Před jejím tahem ještě vystoupili s kytarovým recitálem Tweety a Ester.
Jednoduše shrnuto, Country bál se vydařil.
Velice nás těšilo, že lidé odcházeli spokojeni.
Velký dík patří našim sponzorům a všem lidem, kteří se starali o hladký průběh této akce.
23. – 25.3. plánujeme víkendový pobyt na
naší oblíbené Liščí boudě. Ideální srub pro
skauty. Uprostřed lesa, bez elektrického proudu a bez telefonů. Za to pestrý program, noční
a denní hry, výprava, zpívání u krbu, povídání
u táboráku. Prostě romantika a skauting, jak
má být. Jezdíme sem od roku 1992, vždy s velkým počtem účastníků. Tentokrát nás bude 32.
Už se moc těšíme.
7.4. provedeme tradiční sběr starého železa.
Abychom zamezili rozkrádání, hlavně těžších
kusů, žádáme vždy občany, kteří nám chtějí
železo věnovat, aby dali na dveře či vrata ceduli “Sběr”a my už vám sběr vynosíme a naložíme. V Bolelouci bude jezdit traktor s vlečkou a bude postupovat směrem k Tučapům.
V Dubu bude jezdit multikára. Svoz začne
v 8:30 hod a bude trvat tak dlouho, dokud nebude vše odvezeno. S dotazy se můžete obrátit
na p.Vaňáka tel. 732541643 nebo osobně.
14.4. bude Skautský florbalový turnaj v Sokolovně Dub n/M., který organizuje náš Roverský kmen. Přijďte se podívat a povzbudit.
20.4. budeme pořádat tradiční oddílový Závod sv.Jiří, patrona skautů celého světa.
28.4. pořádáme velkou akci, kterou je
Okresní kolo závodu Světlušek a Vlčat s názvem “Cesta do středu země”. Držme palce
našim hlídkám, aby se jim podařil postup do
krajského kola. Upozornění-tento den bude od
Dubu do Bolelouce a opačně zvýšený pohyb

malých dětí, skupinek Světlušek a Vlčat. Ale
nebojte se – nepálí, ani nekoušou
5. –13.5. odjíždíme s plným autobusem
do Holandska, abychom opět navštívili naše
skautské přátele ve Vlaardingenu a Rotterdamu. Je připraven bohatý program po celém
Holandsku. O této velké akci budeme více informovat v příštím vydání Zpravodaje.
13. – 21.5. přiletí skupina skautů z Kanady,
aby se s námi, mimo další program návštěvy, zapojila do skautského projektu “Obnova
poutního místa na Staré Vodě”.
18. – 20.5. Stará Voda. Naše oddíly mají
vždy nejpočetnější účast a k tomu se k nám
vždy připojí i naši přátelé z Kanady. Toto místo má svoje zvláštní kouzlo. Proto je nedílnou
součástí našeho programu již od roku 1995.
5.6., 15.6. a 16.6. stavíme týpí a pomáháme
zajišťovat Dětské dny v Troubkách, Kralicích
a v Ivani.
22. - 24.6. nakládáme materiál a stavíme
letní tábor v Lipové. Zde musím podotknout,
že loňská vichřice nám polámala většinu tyčí
na stany týpí a poničila sklad táborového materiálu. Čeká nás shánění cca 70 ks tyčoviny,
její dovoz a očištění od větví a kůry. Také
oprava skladu nás bude stát nemalé náklady.
Musíme vše stihnout, než začne tábor, který
bude trvat od 29.6. do 12.7. Již v pátek 13.7.
nakládáme materiál a jedeme připravovat do
Bolelouce na cvičák naši další velkou akci pro
veřejnost.
14.7. bude od 14 hodin Indiánský dětský
den a od 20 hod Letní Country bál. Bližší informace podáme v dalším vydání Zpravodaje.
Ale už teď Vás srdečně zveme.
Lubomír Vaňák – Ester, vedoucí střediska

11. koedukovaný oddíl Junáka – Medvid
Jaro je tu! I když to podle počasí občas nevypadá, příroda
se pomalu probouzí k životu. Konečně můžeme s dětmi užívat krás jarní přírody a jít si hrát ven. Nebo pomáhat přírodě, jako když jsme se v loňském roce účastnili akce ukliďme
Česko.
Za loňský rok nám také přibyla řada nováčků. Proto se náš
oddíl schází 2x týdně, starší děti ve čtvrtek, pod vedením Shida, kde si mohou zahrát napínavou hru Dračí Doupě, ale také
luštit různé záhady.
Mladší děti pod vedením Roxany se schází každý pátek od
16hodin a mimo her a spousty zábavy se také učí o přírodě,
zvyklostech a dění kolem nás. Někdy se společně něco naučíme a nebo vyrobíme. Například krmítka pro ptáčky, kytičky
ke dni žen, přáníčka k Vánocům apod.
V těchto dnech již tradičně plánujeme náš každoroční letní
tábor, který se bude letos opět konat v krásných Haňovicích.
Na další společné roky se těší skauti z Bolelouce.
Eliška Bolová
9
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Představujeme spolek HATASPO a jeho činnost na rok 2018
Každý z Vás si jistě položí otázku, co je to
HATASPO? Jednoduše – je to zkratka názvu
naší činnosti – HAsičské TAbory a SPOrt.
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili
zastánci rozvoje a podpory hasičského sportu,
vzdělávání a výchovy dětí i dospělých, pořádání akcí na podporu rozvoje spolku především za účelem využití volného času (tábory,
soustředění, výlety, jednodenní akce, vícedenní akce), zvýšení popularity hasičského sportu
a k obecně prospěšné činnosti v oblasti požární ochrany a jejich dalších odvětvích jak v ČR,
tak v zahraničí.
Účelem činnosti spolku je podpora a rozvoj
hasičského sportu ve všech oblastech (sport,
vzdělávání, výchova). Posláním spolku je zejména:
a) Komunikace a spolupráce s orgány veřejné správy, podnikatelským sektorem, dalšími
neziskovými organizacemi a jinými subjekty
b) Navazování partnerství, členství a spolupráce s jinými spolky či sdruženími
c) Získávání finančních prostředků na činnost a na podporu spolku
d) Vzdělávací a volnočasové aktivity
e) Propagace spolku, zejména organizováním cílených propagačních akcí – konferencí,

seminářů, workshopů, výstav, prezentací apod.
f) Publikační a poradenská činnost
g) Participace na vytváření koncepcí a strategií
h) Poskytování odborného i organizačního
zázemí, především členům spolku.
i) Podpora a navazování spolupráce s hasičskými sdruženími a organizacemi, spolky
s podobným zaměřením a vytváření podmínek
pro vzájemnou spolupráci jak v ČR, tak v zahraničí
j) Spolupráce s partnery a uzavírání smluv,
například o spolupráci a partnerství, vzájemné
pomoci či podpoře.
Spolek HATASPO vznikl na základě delší
spolupráce a následně potřeby partnerské organizace dobrovolných hasičů z Opole - OSP
Goslawice a města Opole mít spolehlivého
a schopného partnera z našeho regionu. Následně jsme v rámci partnerství a projektu
podpořeného z EU na polské straně s městem
Opole realizovali v květnu 2017 velmi vydařený dvoudenní zájezd 40 osob včetně dobrovolných i profesionálních hasičů včetně dětí na
Mistrovství světa v hasičské disciplíně FCC
v Opoli spojené s oslavami 800. let výročí od
založení města Opole a vytvořili tak za ČR
první štafetu v této disciplíně. Více na http://

firetvcz.rajce.idnes.cz/FCC_Opole_2017/
Již v r. 2016 jsme požádali o dotaci z Euroregionu Praděd na realizaci zahraničního
mezinárodního tábora s polskými hasiči. Tábor byl 85% podpořen, realizace v r. 2017 byla
úspěšná, v současné době probíhá závěrečná
fáze doúčtování tábora. V r. 2017 jsme opět
požádali o dotaci a opět nám bylo sděleno, že
s mezinárodní aktivitou můžeme a máme pokračovat. Jednak na těchto výměnných akcích
se mezi sebou poznávají děti i dospělí, vytváří
se další prostor pro vzájemná budoucí přátelství a možnosti trvalejších vztahů. Díky těmto všem aktivitám se naše členská základna
rozrostla celkem v roce 2017 nejen o dubské
občany, ale máme celkem 60 členů, z toho do
15 let 30 dětí, do 18 let 15 dětí a dospělých 15.
Cílem je práce s dětmi a mládeží, budovat
v nich základy a pozitivní vztah ke sportu a pohybu obecně včetně dalších sportovních dovedností, vychovávat je k všestrannému pohybu
a obecné zdravé zdatnosti jako prevence proti
obezitě a počítačům. Více o naší činnosti od našeho vzniku si můžete prohlédnout na https://
www.facebook.com/Spolek-HATASPO
V r. 2017 jsme se staly také členy MAS
Hanácké Království, zapojily jsme se aktivně do přípravy projektu rovněž podpořeného
EU - Příměstské tábory MAS HK. Proto letos
budeme v naší obci realizovat kromě mezinárodního tábora i letní příměstský tábor pro
děti od 5 let do 5.tř., který snad aspoň trochu
odlehčí pracujících rodičům o letních prázdninách. Dále chceme nastavit pravidelnou a vzájemnou spolupráci s naší obcí a pomoci tak
i díky naší činnosti Spolku HATASPO rozšiřovat vzájemné povědomí na sportovních akcích
o naší obci jak u nás v regionu, kraji a v ČR
nebo v zahraničí. Rovněž jsme nakloněni jakékoliv další jiné spolupráci s obcí, občany či
jinými spolky, což ostatně vyplývá z našich
stanov.
Mgr. Marcela Vystrčilová,
předseda Spolku HATASPO

Jak to bylo s obchody v Bolelouci a Tučapech
Letos si v Bolelouci připomínáme třicet let
od otevření místního obchodu, a tak mi dovolte, abych si trošku zavzpomínal na to, co slavnostnímu otevření předcházelo. Až kam mi
paměť sahá, byl v Bolelouci obchod v domě
Smělých u kapličky, kde prodávaly paní Věra
Čechová s paní Věrou Koutnou. Dnes v tom
domě žije pan Milan Mašlej. Další obchod
byl u pana Josefa Dostála, ve kterém dnes žijí
manželé Jaroslav a Olga Hrubí. Tento obchod
vedla jejich teta Jůlie z Dubu.
Nevím přesně, kdy byla zavřena hospoda
u Drštičků a byl tam zřízen obchod. Dům však
patřil rodině Dostálových, předkům pana Stanislava Vychodila. V 80. letech se uvažovalo
o stavbě nového obchodu. Přes velké překážky
se podařilo projekt realizovat, a to především
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díky úsilí pana Josefa Richtra z Bolelouce. Po
dohodě s JZD Dub nad Moravou byla sepsána
smlouva o zhotovení nového obchodu.
Stavba začala po demolici domu č. 1, jenž
kdysi patřil Pospíšilům z Tučap. Stavební práce prováděla stavební skupina z JZD pod vedením pana Jana Dobroty. Již si nevybavím,
kolik brigádnických hodin odpracovali občané
v akci Z na této stavbě. Obchod byl dokončen
v prosinci 1987. Kolaudace proběhla 20. ledna 1988, letos si tudíž připomínáme 30. výročí. Slavnosti byli přítomni za obec předseda
MNV Jaroslav Moural a zástupci Jednoty.
Starý obchod se tak přestěhoval do nového,
vedoucí se stala paní Marcela Žáčková a starý
obchod v Tučapech se zrušil. Místní občané to
velice těžce nesli, jelikož je dlouhá léta obslu-

hovala oblíbená paní Marie Pulchertová. Po
odchodu majitelů domu do domova důchodců
byl tento dům odkoupen MNV a z důvodu nepřehledné křižovatky byla navržena demolice.
Demoliční práce provedli hasiči z Tučap a to
na podzim 1988.
Každý z pamětníků si stejně jako já při průjezdu tučapskou křižovatkou vzpomene na
malý obchod, do kterého jsme rádi chodili nakupovat. Mrzí mě, že nemám žádnou fotografii, kterou bych pod tento článek mohl přiložit.
Je stále těžší přiblížit mladší generaci dobu, ve
které žili jejich rodiče nebo prarodiče. Pokud
byste doma na některou fotografii narazili, přineste ji na Obecní úřad v Dubě nad Moravou
a obec ji ráda zveřejní v příštím čísle.
Josef Bola
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Zimní příprava mužstev TJ Sokola
Dub nad Moravou na jarní část soutěžního ročníku 2017/2018
Jednotlivá družstva zahájila zimní přípravu
dle tréninkových plánu trenérů.
Mladší a starší žáci nezaháleli a kromě dvou
týdnů ve vánočním období, celou zimu trénovali na umělé trávě ve Věrovanech pod vedením Pavla Janošíka a Patrika Kopečka.
Stejně tak chlapci ze starší a mladší přípravky trénovali celou zimu v tělocvičně ve
Věrovanech a s nimi také naši nejmenší hráči
z fotbalové školičky (5-6 roků).
Kromě těchto tréninků jsme se zúčastnili
i mnoha halových turnajů, popřípadě zápasů
na venkovních hřištích s umělou trávou. Největšího úspěchu v této přípravě dosáhli kluci
z mladší přípravky na halovém turnaji v Moravském Berouně, kdy celý turnaj ovládli a při
cestě za zlatem porazili i několik špičkových

týmů (Baník Ostrava).
Pozadu nezůstal ani společný tým mladších
a starších benjamínků, který vybojoval zlato
na turnaji na umělé trávě v Nových Sadech.
Fotbalovou veřejností byly kladně hodnoceny naše tři halové turnaje, které jsme uspořádali v hale Čajkárny v Olomouci pro ročníky
2007, 2008 a 2010.
Vrcholem zimní přípravy pak bylo zimní
soustředění v největší hale s krytou umělou trávou ve střední Evropě ve Slovenské obci Korňa,
kterého se zúčastnilo 30 hráčů od sedmi do patnácti roků pod vedením 6 našich trenérů.
Dorostenci se připravovali také na umělé
trávě ve Věrovanech pod vedením trenéra Martina Štěpánka. Vrcholem přípravy byl turnaj
pořádaný OFS Olomouc na hřišti SK Uničov

s umělým povrchem. Dorostenci skončili na
5 místě.
Muži zahájili přípravu v měsíci únoru v tělocvičně Věrovany a také využívali hřiště
s umělou trávou malé kopané Věrovany.
Sehráli tyto přípravné zápasy pod vedením
trenéra Pavla Korala.
FK Nemilany – Dub výsledek 3:3 (hřiště
umělá tráva Holice)
Heldenberk (Rakousko) – Dub výsledek 0:3
(hřiště umělá tráva Holice)
Lipník na Bečvou – Dub výsledek 3:3 (hřiště umělá tráva Lipník n.B.)
Tovačov – Dub výsledek 0:3 (hřiště umělá
tráva FK Přerov)
Blatec – Dub výsledek 0:8 (hřiště Blatec)
Josef Odstrčilík - předseda

Rozpis zápasů oddílu kopané TJ Sokol Dub nad Moravou
Jaro 2018
MUŽI
DATUM VÝKOP

DOROST

SOBOTA - ÚZM

DATUM VÝKOP

STARŠÍ ŽÁCI

NEDĚLE - ÚZM

DATUM

VÝKOP

MLADŠÍ ŽÁCI

SOBOTA - 9:30 hod. DATUM VÝKOP

SOBOTA -11:00 hod.

31.03

So-15:30

DUB-PROTIVANOV

01.04

neděle

volno

31.03

So-09:30

DUB-KONICE

31.03

So-11:00

DUB-KONICE

08.04

Ne-15:30

BEŇOV-DUB

08.04

Ne-13:15

KRALICE NA H.-DUB

07.04

So-10:00

FK JESENÍK-DUB

07.04

So-12:00

FK JESENÍK-DUB

14.04

So-15:30

DUB-ČECHOVICE

15.04

Ne-15:30

DUB-BRODEK U PŘ.

14.04

So-09:30

DUB-MOHELNICE

14.04

So-11:00

DUB-MOHELNICE

21.04

So-16:00

KOJETÍN KOV.-DUB

22.04

Ne-10:00

MIKULOVICE-DUB

21.04

So-10:00

NOVÉ SADY-DUB

21.04

So-12:00

NOVÉ SADY-DUB

28.04

So-16:00

DUB-URČICE

29.04

Ne-16:00

DUB-HVOZD

28.04

So-09:30

DUB-KOZLOVICE

28.04

So-11:00

DUB-KOZLOVICE

01.05

Úterý

volno

01.05

Úterý

volno

01.05

Út-11:45

NĚMČICE NA.H.-DUB

01.05

Út-10:00

NĚMČICE NA.H.-DUB

06.05

Ne-16:30 NĚMČICE NA.H.-DUB

05.05

So-13:30

ZÁBŘEH „B“-DUB

05.05

So-10:00

ZÁBŘEH-DUB

05.05

So-11:45

ZÁBŘEH-DUB

12.05

So-16:30

13.05

Ne-16:30

DUB-TOVAČOV

13.05

Ne-12:15

DUB-OLŠANY

13.05

Ne-13:45

DUB-OLŠANY

20.05

Ne-17:00 KOSTELEC N.H.-DUB

19.05

So-10:00

PROTIVANOV-DUB

20.05

Ne-09:00

ŠTERNBERK-DUB

20.05

Ne-10:45

ŠTERNBERK-DUB

27.05

Ne-17:00

MOSTKOVICE-DUB

27.05

Ne-17:00

DUB-HAŇOVICE

27.05

Ne-09:00

ČECHOVICE-DUB

27.05

Ne-10:45

ČECHOVICE-DUB

02.06

So-17:00

DUB-LIPOVÁ

02.06

So-10:00

BOHUŇOVICE-DUB

02.06

So-09:30

DUB-SLAVONÍN

02.06

So-11:00

DUB-SLAVONÍN

09.06

So-17:00

PLUMLOV-DUB

10.06

Ne-17:00

LOŠTICE-DUB

09.06

So-09:00

ŽELATOVICE-DUB

09.06

So-10:45

ŽELATOVICE-DUB

16.06

So-17:30

DUB-BĚLOTÍN

17.06

Ne-17:30

DUB-PLUMLOV

16.06

So-09:30

DUB-ČERNOVÍR

16.06

So-11:00

DUB-ČERNOVÍR

15.04

Ne-12:00

DUB,FK NOVÉ SADY

SIGMA LUTÍN,

ČERNOVÍR

22.04.

Ne-09:30

DUB,SK ČERVENKA,

TROUBELICE,

DOLOPLAZY

DUB-OPATOVICE

BENJAMÍNCI

22.04. Ne-12:30

DUB, VELKÝ TÝNEC,

1. HFK,

DOLOPLAZY
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Jarní pozvánka
na Benefiční
Galavečer
v Dubu 2018
Vážení přátelé,
dovoluji si vás pozvat na 7.ročník Benefičního Galavečera v Dubu 2018, který se
stal za posledních 6 let tradičním hudebním
setkáním pro všechny občany regionu, který
byl v minulosti zasažen ničivými povodněmi.
Benefiční Galavečer proběhne dne
5. Května 2018 od 19:30hod. v kostele
Očištění Panny Marie v Dubu nad Moravou.
V letošním roce vystoupí jedna z legend
naší populární hudby pan Václav Neckář se
skupinou Bacily.
Galavečer doplní výstava obrazů paní
Aleny Jáchimové, která v letošním roce
bude prodejná.
Stejně jako všechny předchozí večery pomáhaly, tak i v tomto roce jsem se rozhodla rozdělit výtěžek ze vstupného mezi kostel v Dubu
nad Moravou a zařízení pro lidi s roztroušenou
sklerózou ROSKA Přerov, z.p.s..
Předprodej vstupenek bude zahájen
3. dubna 2018 v obvyklých předprodejních
místech.
Květinářství Tovačov -Michaela Hrubá,
OÚ Dub nad Moravou a OÚ Troubky, nebo
již nyní na jb.jitka.blahova@seznam.cz .
Pro
připomenutí
můžete
shlédnout videa + foto z předchozích
ročníků
na
www.jitkablahova.cz

Kosmetický salon Helena nabízí:
Čištění a regenerace pleti ultrazvukovou špachtlí
Masáž obličeje a dekoltu
Úprava obočí včetně barvení
Trvalá na řasy, barvení řas
Chemický peeling
Prakticky bezbolestná epilace vosky LYCON
Minikurz líčení
Společenský a svatební make-up
Ceny za základní ošetření pleti od 290,- Kč ( bez masáže obličeje a dekoltu ); 390,- Kč včetně masáže.
Salon naleznete v budově bývalého zdravotního střediska na ul.Tovačovská 170, Dub nad Moravou v 1.patře
nad papírnictvím, otevřeno dle objednávek, tel. 607 736 741.
Jste srdečně zvány, přijďte si odpočinout a nechat se hýčkat.

Na setkání s vámi se těší Jitka Bláhová
Pořadatel a producent akce
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