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V době, kdy se bude doručovat toto číslo
zpravodaje, obdržíte i týdenní kalendář mikroregionu Království s vyznačenými akcemi
na celý příští rok. Jelikož přípravu tohoto kalendáře měl na starosti náš městys, upustili
jsme letos od vydání čistě dubského kalendáře. Věřím, že budete s tímto mikroregionálním spokojeni.
Na závěr mi dovolte, abych Vás srdečně pozval na tradiční vánoční koncert na svátek sv.
Štěpána, letos premiérovou výstavu betlémů
ze soukromé sbírky pana Josefa Novotného
z Myslejovic do obřadní místnosti a na novoroční ohňostroj se začátkem půl hodiny po
silvestrovské půlnoci. Detaily a přesné časy
najdete v tomto zpravodaji.
První rok práce nového zastupitelstva je za
námi. Hodnocení je na Vás na občanech. Já
bych Vám chtěl jménem celého zastupitelstva
popřát klidné a pokojné vánoční svátky, mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce 2016
a hlavně přátelské a pokojné soužití nás všech
v Dubě, Tučapech a Bolelouci.
Ing. Ivo Čečman
starosta městyse
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
za období 1. 03. 2018 – 31. 25. 2018
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se dožili významného životního jubilea a oslaví 80 a více roků :
MUDr. Alois Hrabal		
Baštanová Jaroslava		
Kopeček Vlastimil 		
Eichler Jaroslav		
Svitáková Naděžda
Koukalová Anežka
Baštan Jaroslav
Hradilová Olga
Hradilová Ludmila
Vystrčilová Marie
Hradil Antonín
Vychodilová Vlasta
Kočičková Marie
Kubalová Ludmila		
Petřík František

Do svazku městyse Dub nad Moravou
byli zapsáni:

Rozloučili jsme se s těmito spoluobčany:

Havlík Vladimír
Pospíšilík Antonín
Pěchová Marie
Rychlá Mariana
Přejeme hodně zdraví, mnoho radosti a štěstí při výchově nejmladšího potomka.

Pospíšilová Blažena
Majer Antonín



Přejeme hodně zdraví do dalších let.

V souvislosti s realizací opatření souvisejících s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v účinnost dne 25. 5. 2018, nemůžeme uveřejnit
bližší osobní údaje.


Dohnálková Eva, matrikářka

Vítání občánků
V pátek 19.5.2017 byli v obřadní síni úřadu
městyse Dub nad Moravou slavnostně přivítáni noví občánci. Občánky přivítal proslovem
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starosta městyse a program doplnily svým
vystoupením děti z mateřské školky. Všechny
nově narozené děti dostaly od obce pamětní

knížečku a třítisícovou hotovost. Do nového
života přejeme hodně štěstí.
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU
Obecní knihovna v Dubě nad Moravou
Pracovnice knihovny oznamuje všem čtenářům,
že v období letních prázdnin bude knihovna otevřena ve středu od 15,00 do 17,00 hodin.

Přehled poskytnutých příspěvků
místním spolkům z rozpočtu městyse
Dub nad Moravou
Žadatel
Klub seniorů
Sbor dobrovolných hasičů

Dotace 2018 (vKč)
25 000,40 000,-

TJ Sokol Dub nad Moravou

130 000,-

TJ Sokol, oddíl kopané

438 000,-

Myslivecký spolek Dub nad Moravou

25 000,-

JUNÁK- český skaut z.s

67 500,-

HATASPO
Celkem

5 000,730 500,-

Přiznání k místnímu
poplatku ze psů
Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích ve znění pozdějších
předpisů a vyhláška městyse
Dub nad Moravou č. 1/2011
o místním poplatku ze psů.
Vyzýváme občany, kteří tak
ještě letos neučinili, aby si na
úřadu městyse vyzvedli novou
evidenční známku a vyplnili
přiznání k místnímu poplatku
ze psů. Formulář naleznete také
na webových stránkách městyse (na hlavní stránce v levém
sloupci dole). Poplatek za psa
činí 100,-Kč/rok, za každého
dalšího psa 150,-Kč/rok.

Oznámení Obecní policie
Strážník obecní policie oznamuje občanům, že služebna
Obecní policie je natrvalo přemístěna do třetího patra Kulturně-společenského centra v Dubě nad Moravou, na adrese
Brodecká 1. Telefonní kontakt zůstává stejný - 724 549 019.
Mgr. Jiří Hanák.
3
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Seznam sběrných míst tříděného odpadu
V našem městysi máme několik sběrných míst
na tříděný odpad. Není proto nutné vynášet
odpad jen na sběrný dvůr umístěný za úřadem
městyse, ale je možné využít některé bližší
místo. Pro Vaši lepší orientaci Vám přinášíme
jejich přehled:
Tovačovská ulice – sběrný dvůr za úřadem
		
městyse
Bezejmenná ulice – sběrné místo u ZD
ulice Pod školou – sběrné místo u školní družiny
Sokolská ulice – sběrné místo u křižovatky
		
u bytovky
Tučapy – sběrné místo
Bolelouc – sběrné místo u obchodu
Bolelouc – sběrné místo u Naučné stezky

Bolelouc – Naučná stezka

Sokolská ulice

Tučapy

Bezejmenná ulice

Zrealizované akce v měsíci květnu
Vzhledem k přestavbě vstupního prostoru
do budovy úřadu městyse byly ze schodů
odstraněny nájezdy pro kočáry a pan Faltus st. je zručně využil u Kulturního centra
v Bolelouci, kde teď budou mít snazší přístup občané s kolem. Zároveň jsme vyslyšeli prosby starších občanů a na střed schodiště ke Kulturnímu centru bylo umístěno
zábradlí pro bezpečnější pohyb na tomto
schodišti.
Pro radost našich menších dětí byl na dětské hřiště umístěn nový hrací prvek. Jedná
se zcela o něco jiného, než na hřišti dosud
máme. Pevně doufáme, že se „ŠNEK“ bude
dětem líbit.
4
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Klub seniorů
Jako každoročně, tak i letos, jsme zatoužili
podívat se do jiných míst, než je naše krásná
rodná hanácká obec a tak jsme si vybrali úplně
jiný kraj.
Strání – Květná, kam jsme zamířili, je přímo
na hranicích se Slovenskem. Nejsou tam sice
vysoké hory, ale na rozdíl od rovinaté Hané
je tam krajina zvlněná a zalesněná. Počasí
nám sice ten den moc nepřálo, celý den mírně
pršelo, ale protože po delším suchém období
všichni už jsme toužebně očekávali déšť, tak se
nikdo ani nezlobil a ani nenadával.
V Květné jsme měli domluvenou prohlídku
místních skláren. Sklárny byly založeny v roce
1794 knížetem Aloisem z Liechtensteina
a přes všechny politické změny s malou přestávkou jsou v provozu dodnes. Ve sklárnách
jsme měli vynikajícího průvodce, který nás se
zápalem provázel a do všeho nás zasvěcoval.
Místo původních plánovaných 45 minut prohlídka trvala téměř 2,5 hodiny.
Byla to velice zajímavá podívaná na souhru
mužů, kteří foukali, tvarovali, přidělávali
ouška, až po děvčata, která výrobek odnášela
v kleštích na další zpracování. Prošli jsme celým provozem, přes kontrolní část, barvírnu až
do expedice.
Po prohlídce Květné jsme se chtěli na chvíli
podívat do kostela v Březové, odkud do Dubu
přišel současný pan farář P. Jan Kornek. Tam
na nás po prohlídce kostela čekalo připravené
pohoštění, ženy s připravenou slivovicí nás vítaly ve dveřích. My ovšem pro velké časové
zdržení v Květné jsme k lítosti mnohých, ne-

mohli ani chvíli posedět, protože byl časově
zamluvený další program, který už jsme telefonicky posunovali. Proto nám alespoň milé
ženy z Březové napečené cukroví naskládaly
na talíře a daly s sebou na cestu.
Po Březové jsme odjeli na oběd, posilnit se,
abychom zvládli další zážitky. Po obědě jsme
absolvovali prohlídku Milotického zámku. Je
to menší zámek, postavený v 16. století a od
18. století, kdy byl přestavěn, zůstal v původním stavu dodnes, vč. vnitřního zařízení.
Po prohlídce zámku jsme zamířili do úplně jiného prostředí a to do vinných sklepů v Bzen-

ci. I tam se nás ujal vynikající průvodce, pro
kterého je jeho zaměstnání velkým koníčkem,
což bylo vidět z jeho zaujetí s kterým nás provázel. Prohlídka začínala v moderní hale, kde
byly starší obrovské betonové nádrže a novější nerez-ocelové nádrže, plné vína. Povykládal nám o různých druzích a samotné výrobě
vína. Vykládal vtipně, často i zažertoval. Ale
já jsem si stále říkala: v názvu mají „Podzámecké vinné sklepy“, kde jsou ty krásné, staré
klenuté sklepy, kterými lákají na prohlídku na
internetu. A po prohlídce moderní haly se bez
nějakého násilného přechodu, do těch krásných klenutých sklepů přešlo.
Staré sklepy jsou skutečně pod celým bzeneckým zámkem, který je nepřístupný. Jsou to
dlouhé, široké klenuté chodby, kde je uloženo
víno v klasických dřevěných sudech, které se
vyrábějí ve Francii. Bonbónek na konci našeho zájezdu byl košt vína, který jsme si ve vinných sklepích dopřáli. Víno bylo vynikající,
naše nálada také, ale pokročilý čas nás donutil
vstát, nasednout do autobusu a vrátit se zase
domů, kde je také hezky.
Za klub seniorů M. Škrlová

100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
Žádáme občany, kteří mají doma fotografie, dokumenty nebo předměty týkající se
vzniku Československé republiky a byli by ochotni je zapůjčit k plánované výstavě
pořádané k 100. výročí vzniku Československé republiky, ať je předají paní Škrlové,
nebo na úřad městyse. Všechny zapůjčené předměty Vám budou samozřejmě po
výstavě vráceny.

Děkujeme
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Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
Vážení čtenáři,
opět se s Vámi setkávám, abych Vás seznámil
s tím, co se děje v naší škole. Vedle běžné, každodenní výuky totiž probíhá řada akcí, o kterých se můžete dozvědět z našeho školního
webu, ale také touto cestou. Jsem rád, že to
v základní i mateřské škole tzv. žije a naši žáci
všeho věku mají své školní povinnosti zpříjemněné různými výlety, projekty, kulturními
představeními či soutěžemi.
Předškoláci z mateřské školy si vyzkoušeli
"školu nanečisto", když na krátký okamžik
zasedli do lavic a nahlédli do vyučovacích hodin prvňáčků v základní škole. Všechny děti
z MŠ si také užily tradiční akci, při které se do
školky slétly místní čarodějky a čarodějové na
společné události plné kouzel nazvané "Rej
čarodějnic". Děti jsou vedené i k práci pro
ostatní a k pocitu sounáležitosti s lidmi v obci,
kde žijí - dnes se tomu oficiálně říká občanské kompetence. Pěstovány jsou především
formou spolupráce při vítání nových občánků,
kde děti vystupují s kulturním programem.
Velmi důležitou událostí v životě MŠ je dopravní soutěž "Bezpečně na cestě". Pozvané
okolní mateřské školy společně bojují o zlatý
putovní pohár a zároveň si upevňují znalosti
o bezpečném aktivním pohybu v silničním
provozu. Cílem je správné pochopení a pojmenování základních pojmů souvisejících s problematikou dopravní výchovy a také nácvik
prosociálního chování. Děti se učí rozhodovat
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a řešit jednoduché situace, kterým mohou jako
chodci či budoucí cyklisté čelit. Účastníci soutěže si odnášejí věcné dárky a materiály k dalšímu prohlubování znalostí z oblasti dopravy,
které nám sponzorským darem věnuje společnost BESIP. Při organizaci soutěže pomáhají
žáci 9.ročníku naší základní školy. Ti jsou pravidelně zapojeni i do organizace další oblíbené akce pro děti z MŠ - Kouzelný les.
Žáci základní školy za sebou také mají několik
zajímavých akcí, za zmínku stojí dva projektové dny tradičně pořádané pod názvem Den
Země, letos byla hlavním tématem VODA.
Akce je pořádána zvlášť pro první i druhý
stupeň, aby se mohly aktivity přizpůsobit
zájmům a věku žáků. Věřím, že i tyto formy
školní práce umožní dětem seznámit se s důležitými ekologickými tématy stejně jako při
běžné výuce ve třídách.
Sportovně zaměření chlapci a děvčata mají
možnost zúčastnit se různých soutěží, individuálních i týmových. Jaro a začátek léta jsou
každoročně ve znamení fotbalových a florbalových turnajů, přeborů v atletice a plavání.
Největším úspěchem našich žáků bylo vítězství ve florbalovém turnaji v Troubkách. Ale
i v těchto soutěžích platí známé pravidlo,
že důležitější než vítězství je samotná účast
a sportovní chování.
Nedá mi, abych se však nepochlubil velkým
úspěchem našeho žáka Marka Künstlera, který
v okresním kole matematické soutěže Pytha-

goriáda s přehledem zvítězil v kategorii žáků
7. ročníku a nechal za sebou stejně staré žáky
několika víceletých gymnázií celého okresu.
V době, kdy se matematika stává strašákem
žáků a studentů všech typů škol, je tento Markův úspěch úžasný a zaslouží velkou gratulaci!
Jaro bývá dobou, kdy vyjíždějí žáci 5. ročníku na svou školu v přírodě. Letos se místem
jejich pobytu stal Švagrov u Velkých Losin
a spokojenost dětí i provázejících pedagogů
s pobytem, programem i celkovým průběhem
akce byla bezvýhradná.
Možná jste si již stačili všimnout venku pořádaných aktivit pro děti z naší školní družiny.
Nejde jen o pasivně trávený čas mimo budovu
školy. Děti připravují vystoupení pro důchodce, účastní se soutěží, podílejí se na výzdobě
školy. Jsem rád, že se práce školní družiny tolik obohacuje a zvýšení její kapacity bylo tak
dobře využito.
Nezadržitelně se blíží konec školního roku
a my se již ve škole chystáme tzv. do finiše.
Proběhne volba kandidátů na pravidelně předávanou Cenu ředitele školy, uzavře se patronát deváťáků nad prvňáčky a žáci závěrečného
ročníku se již tradičně setkají se starosty svých
obcí na společném diskusním, ale současně
slavnostním odpoledni.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál
dostatek odpočinku v nadcházející době dovolených.
Mgr. Radim Voštinka, ředitel školy
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Krásné odpoledne na Výletišti
V sobotu 2. června uspořádaly SDH Dub nad
Moravou a Městys Dub nad Moravou Den dětí
Děti si mohly zasoutěžit na 13 stanovištích, kde
získávaly razítka, která pak využily pro jízdu na
člunu po řece Moravě.
Líbilo se jim také malování na obličej, střelba
ze vzduchovky, stříkání hasičskou proudnicí,
srážení plechovek, skákání v pytli atd. Zhlédly ukázku historického šermu, orientálního
tance a pole dance předvedla žákyně 5.třídy
Dominika Arnoštová.
Během celého odpoledne se mohly děti seznámit s prací a technikami Českého Červeného
kříže, který předvedl práci se záchranářskými
psy. Nedílnou součástí pak byla technika profesionálních hasičů SŽDC a výjezdové jednotky SDH Dub nad Moravou.
7
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Při bohatém občerstvení a doprovodu šikovného DJ Dava prožily krásné odpoledne.
Na závěr se losovala bohatá tombola. Na koho
se neusmálo štěstí, dostal alespoň malou cenu
útěchy. Celý program ukončilo řádění dětí
v pěně.
O večerní zábavu se postarala skupina Kameron.
Poděkování patří všem sponzorům a těm, kteří
obětovali svůj volný čas pro dobrou věc.
Ještě jednou díky, starosta SDH Josef Bola

Zpráva o činnosti sportovních družstev mužů a žen
Drazí spoluobčané,
s radostí bychom Vám chtěli oznámit, že Sbor
dobrovolných hasičů Dub nad Moravou má
opět stabilní týmy mužů a žen, které vzorně reprezentují náš městys na všech možných závodech v různých disciplínách požárního sportu.
Jako první v řadě úspěchů letošního roku bychom Vás chtěli seznámit s naším skvělým
umístěním na okrskové soutěži, která se konala 12. 5. 2018 v Blatci. Tým sportovního družstva mužů obsadil celkové 4. místo po součtu
dvou disciplín. Požárního útoku (6. Místo)
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a štafet 4x100m (2. Místo). Okrskové soutěže
se také zúčastnilo družstvo žen, které vybojovalo krásné 6.místo.
Další z řady soutěží byla Hanácká extraliga v Loučanech, kde jsme se prali, jako lvi
a vybojovali 22. Místo. Na této soutěži jsme
poměřili síly s týmy, které mají výrazně lepší
výbavu a jsou schopni zaběhnout čas na celorepublikové úrovni.
Nejbližší závody nás čekají v sobotu
9. 6. 2018, a to noční soutěž v požárním útoku v Olšanech u Prostějova. Dále 16. 6. 2018

pohárová soutěž v Bohuňovicích a 30. 6. 2018
soutěž Hanácké extraligy v Haňovicích, která
je pro nás velkou výzvou. Tímto zveme všechny, kdo by nás na těchto soutěžích chtěl podpořit, rádi Vás uvidíme. Na tento rok máme
v plánu ještě mnoho akcí a soutěží, o kterých
Vám dáme vědět v příštích vydáních zpravodaje.
Za sportovní družstvo mužů a žen
Roman Kopeček a Rostislav Sedláček
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Skautská hlídka – informace o činnosti
21. odd. Dakota a 10 odd. Severka Dub nad Moravou
Ve stručnosti o naší pestré činnosti:
13. 4. Ukliďme Česko (kvůli špatnému počasí přeloženo na čtvrtek 19.4.) - naše oddíly
se tradičně ve velkém počtu zapojily do této
celonárodní akce, v rámci které jsme navíc
vysadili 70 stromů. Výsadbu nových stromů
provádíme průběžně, ne jen při této akci.
14. 4. Jsme uspořádali 1. ročník skautského
florbalového turnaje. Hrálo se v místní sokolovně za účasti 6 týmů.
24. 4. Slavíme na sv. Jiří, patrona skautů celého světa, Den v krojích, kdy všichni správní
skauti jdou v krojích do školy a do zaměstnání.
V odpoledních hodinách potom dovršujeme
oslavu dalším sázením stromů.
27. 4. Tradičně pálíme skautské čarodějnice
u klubovny.
28. 4. Dostali jsme tu čest uspořádat Okresní kolo Závodu Světlušek a Vlčat. V tento
den soutěžilo v okolí našeho městyse přes
200 malých závodníků a akci zajišťovalo na
50 pořadatelů a komparsu. Tato akce, i díky
krásnému počasí, se velmi vydařila a děti odjížděly spokojené.
5 – 13. 5. Zájezd do Holandska a oslava 25 let
spolupráce s Brownsea group 66 Rotterdam.
Děti i dospělí si užili krásný týden se spoustou
zážitků, na které se nezapomíná. Vše umocňovalo nádherné počasí. Díky tomu při návštěvě
pláží na Hoek van Holland vlítl do vln studeného Severního Atlantiku skoro celý zájezd.
V rámci programu jsme navštívili Efteling,
Delfinárium, farmu na výrobu sýrů, tobogánový ráj v Duinrellu, repliku slavné lodi Batavia, starobylé město Delft atd. Kromě našich
organizátorů patří velký dík i našim přátelům
z Holandska, kteří nám velmi pomohli se zajištěním klubovny a programu.

Stará voda

Okresní kolo závodu Světlušek a Vlčat
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13 – 29. 5. přilétají do naší země skauti z provincie Ontario. Nejdříve 6 skautů z města
Whitby a 17.5. je doplňuje skupina 11 skautů z hlavního města Kanady z Ottawy. Tuto
17 člennou skupinu jsme vzali s sebou na tradiční akci (již 24 let) Obnova poutního místa
na Staré Vodě, kam tyto kanadské hosty vozíme již od roku 2004 pravidelně každý rok.
Letos byl o nás velký zájem. Natáčely zde
dvě televize. První dokument bude vysílán
24.6. v Křesťanském magazínu a druhý, film
který točila Olga Špátová, bude vysílán na jaře
příštího roku. Udělalo se spoustu práce,kterou
ocenili všichni návštěvníci i televizní štáby.
Večer nás čekal tradiční světelný průvod ke
Královské studánce a hudební koncert v kostele, který má úžasnou akustiku. Zazněly zde
také pravé Skotské dudy v podání kanadského
vedoucího Iaina Taita. Dubští skauti a jejich
kanadští přátelé odvedli dobrou práci a skvěle
reprezentovali obec i náš kraj. V dalším programu jsme naše hosty vzali např. do Kroměřížského zámku a zahrad, do Punkevních
jeskyní, na hrad Bouzov, prohlédli si kostel

v Dubu, Tovačov, Prahu a Olomouc. Vystoupili jsme na Ivančenu k mohyle popravených
skautů a také na Lysou horu. Po celou dobu
nám svítilo sluníčko a měli jsme krásné výhledy na Beskydy. Zde opět patří velký dík lidem,
kteří nám pomáhali v těchto náročných týdnech. Přítel je ten, který zůstane, když všichni
odešli. Děkujeme.
Chtěl bych Vás, vážení spoluobčané, srdečně pozvat na náš tradiční Indiánský dětský
den a country bál, který se uskuteční v so-

botu 14.7. od 14 hod. na cvičáku v Bolelouci u splavu. Vstupné dobrovolné. Country
bál pak od 20 hod. tamtéž. Hraje skupina
Pozdní sběr. Vstupné 50 Kč. O občerstvení
bude náležitě postaráno. Přijďte se pobavit
a podpořit náš spolek.
Krásné a ničím nerušené letní dny Vám přejí skauti z oddílů Dakota a Severka Dub nad
Moravou.
Lubomír Vaňák – Ester

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Děkujeme Vám všem, kteří jste pomohli při
akci "Ukliďme Česko", která proběhla ve čtvrtek 19. dubna 2018. Sešlo se nás asi 65 a povedlo se uklidit asi 16-ti kilometrovou trasu
v okolí Mlýnského náhonu a okolí břehu Moravy. Zároveň jsme při této akci vysadili i nové
stromky. Všem ještě jednou děkujeme za účast
a pomoc při zkulturnění našeho společného
prostředí.

Benefiční galavečer v Dubě nad Moravou
7. ročník Benefičního galavečera proběhl
5. května 2018 v kostele Očišťování Panny
Marie v Dubu nad Moravou. Velký aplaus od
diváků sklidil po svém vystoupení pan Václav
Neckář se skupinou Bacily. Hojně navštívený
galavečer doplnila prodejní výstava obrazů
paní Aleny Jáchimové. Výtěžek z celé akce
byl rozdělen rovným dílem mezi dubský kostel
a zařízení ROSKA Přerov, které se stará o lidi
s roztroušenou sklerózou. Tímto ještě jednou
děkujeme organizátorce galavečera, paní Jitce
Bláhové, za opravdu krásný hudební zážitek.
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Z Dubu nad Moravou do Göteborgu
11letí kluci z Dubu nad Moravou budou
Českou republiku v červenci reprezentovat na švédském Gothia Cupu, celosvětovém mládežnickém turnaji ve fotbale.
Proč právě tento moravský tým? Děti
z TJ Dub nad Moravou vyhrály v Chodově
u Karlových Varů 12. ročník mládežnického
fotbalového turnaje SKF Meet The World.
A právě vítěze tohoto turnaje vysílá SKF
CZ každý rok v létě do Švédska, setkat se
s dětmi z celého světa na turnaj Gothia Cup,
kterým jeden červencový týden žije doslova celý Göteborg. Letos se tam vydají hráči
z Dubu nad Moravou.

Do Chodova si tým jel pro vítězství 400 kilometrů a v červenci je čeká ještě delší cesta,
která ovšem bude stát za to. V rámci Gothia
Cupu, největšího mládežnického fotbalového
turnaje na světě, budou soutěžit s dalšími 1700
týmy z celého světa. Nabitý týdenní program
odstartuje velkolepý zahajující ceremoniál,
který se tradičně odehrává na stadionu Ullevi,
největším stadionu v Göteborgu. Plné tribuny
sledují slavnostní nástupy týmu jednotlivých
zemí, které jsou prokládány vystoupeními
umělců, vyvrcholením zahajovacího programu je velkolepý ohňostroj. V následujících
dnech se v rámci turnaje ve švédském Göteburgu sejde na osmdesát národností, odehraje

Pozvánka na
letní fotbalový turnaj
BENJAMÍNKŮ

se 4500 zápasu na 110 fotbalových hřištích.
Na zajištění celého turnaje se každoročně podílí přes dva tisíce lidí včetně dobrovolníků.
Myšlenkou zaštiťující celou akci je poskytnout
mladým lidem možnost potkat se s vrstevníky
z celého světa, jak naznačuje již název kvalifikačních turnajů - Meet The World.
Mimořádnou atmosféru turnaje potvrzují
i loňští reprezentanti České republiky z Tatranu Kadaň:„Jeden z největších zážitků,
kromě zahajovacího ceremoniálu, byl zápas, kdy proti sobě hrají týmy namíchané
z hráčů z různých zemí. Vyměnili jsme si
dokonce na památku dresy s hráči z Peru
a Zambie.“

S P O RT U
ZDAR!

Kdy?
V sobotu 23. června 2018

Kde?
Na fotbalovém hřišti v Dubě nad moravou
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.
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Stavební práce
v budově úřadu městyse
Vzhledem k již započaté úpravě hlavního vstupního prostoru do budovy úřadu městyse, prodejny potravin, pohostinství
a kulturně-společenského centra využívejte náhradní vstup, který je z druhé strany budovy. Dbejte, prosím, i větší opatrnosti při pohybu v tomto prostoru.
Děkujeme za pochopení

Městys Dub nad Moravou a Komitét pro udržování
památek z války roku 1866

Město Tovačov a Komitét pro udržování památek
z války roku 1866

si vás dovolují pozvat

si vás dovolují pozvat

NA PIETNÍ VZPOMÍNKU
NA UDÁLOSTI ROKU 1866 V OKOLÍ
DUBU NAD MORAVOU

Sobota 14. července 2018

NA VYCHÁZKU PO BOJIŠTI U TOVAČOVA
Z ROKU 1866

Sobota 14. července 2018

Zahájení: 9.00 hod. na náměstí v Dubu u kříže 1866

Zahájení: 10.30 hod. u autobusového nádraží v Tovačově

Hlavní program:
• Připomínka událostí z července 1866 v okolí obce
• Položení věnce u kříže na náměstí

Hlavní program:
• Prohlídka tovačovského bojiště a seznámení s průběhem
srážky u Tovačova z 15. 7. 1866
• 13.00 hod. – položení věnce u pomníku pplk. Behra
• Ukončení vycházky okolo 14.00 hod.

Akce se zúčastní několik vojáků v historických uniformách
27. praporu polních myslivců a 8. pěšího pluku
Po pietní vzpomínce se bude od 10.30 hod. konat vycházka
po bojišti u Tovačova
www.dubnadmoravou.cz

www.1866.cz

e-mail: komitet@1866.cz

Před vycházkou se bude v Dubu nad Moravou od 9. 00 hod.
konat pietní akt k uctění památky padlých vojáků.
www.tovacov.cz

www.1866.cz

e-mail: komitet@1866.cz
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