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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
za období 1. 6. 2018 – 31. 7. 2018
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se dožili významného životního jubilea a oslaví 80 a více roků:
Kochaníček František
Vodička Štěpán
Slívová Dagmar
Šilhová Marie
Sviták Vladimír
Leher Walter
Fišer Josef
Eštvan Petr
Fryčová Anna
Bejdáková Berta
Kluka Miroslav
Malcherová Marie
Zedníková Marie
Čechová Milada
Hradilová Marie

Do svazku městyse Dub nad Moravou
byli zapsáni:

Rozloučili jsme se s těmito spoluobčany:

Raichová Kateřina

Hradil Antonín
Prečanová Emílie
Zaoralová Anna
Matoušek Ladislav

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



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

Upozornění na velkoobjemový
a nebezpečný odpad – sobota 29. 9. 2018
Velkoobjemový odpad se bude ukládat přímo do lisovacího stroje a nebude možné ukládat odpad mimo určené místo a čas. Lisovací auto
bude přistaveno:
v Dubě nad Mor. od 08.00 – 10.00 hod.,
v Tučapech
od 10.00 – 11.00 hod.,
v Bolelouci
od 11.00 – 12.00 hod., a to na místech obvyklých.
Velkoobjemový odpad:
Výrobky ze dřeva, skla, keramiky, porcelánu, plastů a textilu. Patří sem např. starý nábytek, matrace, pneumatiky apod.
_________________________________________________________________________________________________________
Svoz nebezpečného odpadu bude:
v Dubě nad Mor. od 08.00 – 08.45 hod.,
v Tučapech
od 09.00 – 09.30 hod.,
v Bolelouci
od 09.45 – 10.15 hod., a to na místech obvyklých.
Nebezpečný odpad:
Autobaterie, ostatní baterie, zbytky barev a laků, obaly od laků a barev, rozpouštědla, zářivky a výbojky, staré léky, televizory, ledničky,
pračky a jiné elektrospotřebiče, použité oleje a ropné produkty, textil znečištěný těmito produkty apod.
V rámci mobilních svozů nebudou přijímány stavební odpady, střešní krytiny demoliční suť, cihly, betony, luxfery, stavební polystyreny
a jiné izolační materiály, azbest (eternit) atd. To znamená, že v tomto mobilním svozu nebudou likvidovány odpady z celkových rekonstrukcí domů a staveb a odpady z dalších činností, které nevznikají běžným provozem domácností!
Při likvidaci azbestu musí být tento odpad pouze v pořízených vacích (certifikovaných obalech). Bude-li odpad rozlámán na menší části,
může být odevzdán v uzavřeném pevném igelitovém pytli. Pytel nesmí být nijak porušen, v opačném případě tento odpad firma nemůže
naložit na mobilní zařízení.
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Pietní vzpomínka na padlé z roku 1866 v Dubu nad Moravou
V sobotu 14. července 2018 se v Dubu nad Moravou konala od 9.00 hod. pietní vzpomínka na
vojáky padlé v jeho okolí. Starosta městyse Ivo
Čečman v krátkém projevu přiblížil osudy obyvatel v tomto válečném roce a Jiří Synek, který zastupoval Komitét pro udržování památek
z války roku 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících s válečnými událostmi před 152 lety
v Dubu a jeho nejbližším okolí. Poté farář Jan
Kornek pronesl krátké modlitby za padlé vojáky a představitelé městyse (kromě starosty také
místostarosta Lubomír Vaňák a členové rady
Pavel Piňos a Karel Lón) položili věnec ke kříži na náměstí. Členové klubů vojenské historie
v dobových uniformách (za 27. prapor polních
myslivců Jan Juna a Jan Březina, za pěší pluk
č. 8 Josef Melichar a Petr Behančín, za Brněn-

ský městský střelecký sbor František Kopecký)
uctili památku padlých vojáků čestnou salvou.
V závěru pietního aktu J. Synek spolu s Jiřím
Jemelkou poděkoval starostovi Čečmanovi
za obnovení tradice pietních setkání v Dubu
a předal mu knihu o historii péče o památky
z prusko-rakouské války a pár dalších drobností z produkce Komitétu 1866. Dále poděkoval panu Jindřichu Bartoškovi za zřízení kříže

na dubském náměstí a za významný podíl na
opravě kříže na Olomoucké ulici v Tovačově
a předal panu Bartoškovi pamětní stuhu vydanou u příležitosti 130. výročí založení Komitétu 1866, kterou chce Komitét 1866 vyjádřit
své díky za dosavadní spolupráci při obnově
a opravách památek z prusko-rakouské války.
Jiří Synek, Komitét 1866

Oakfest 2018
Poslední červnový víkend 29. a 30. června
jsme na Výletišti u splavu v Bolelouci uspořádali dvoudenní hudební benefiční festival
Oakfest 2018 s ekologickým provozem.
S odstupem pár týdnů můžeme o festivalu
říct, že byl pro nás jedinečný hned v několika
ohledech. Ve dvou dnech jsme nabídli 18 kapel a dva DJe. Sestavili jsme pestrý jídelníček
místních kuchařských mistrů a nezapomnělo
se ani na vegetariány a vegany. Provoz festivalu byl ekologický, jídlo se podávalo na pravém
porcelánu a nápoje se prodávaly ve vratných
obalech. Ekologický provoz se ukázal jako
efektivní především v neděli ráno, kdy po odjezdu všech návštěvníků festivalu nezůstal na
zemi jediný papírek, žádné plastové kelímky
ani papírové tácky. Zdravotníci, kteří byli přítomni celou dobu realizace festivalu, nezazna-

menali ani jeden vážnější úraz. Návštěvníky
festivalu můžeme hrdě označit za osobnosti,
se smyslem pro ekologii, s respektem a toleranci k ostatním lidem. Díky nim jsme porušili
tradici vesnických radovánek snad jen v jediném, a to v tom, že neproběhla žádná rvačka
a nezničilo se nic v ulicích městyse.
Festival nebyl jen pro zábavu, byl také benefiční. Celý výtěžek z festivalu putuje do Centra
primární prevence, P-centra, spolek Olomouc.
Je určen na prevenci a léčbu závislostí u dospívajících a na podporu práce s dětmi a mládeží,
kteří bojují s projevy rizikového chování. Podařilo se nám vydělat 6 226 korun.
Našlo se neskutečné množství lidí, kteří nás
podpořili a pomohli nám při realizaci festivalu. Dostali jsme několik finančních i věcných
darů. Spousta kamarádů přišla pomoci se sta-

věním festivalového městečka a aktivně pomáhali při provozu festivalu. Městys Dub nad
Moravou, místní Sbor dobrovolných hasičů
a boleloučtí skauti nám pomohli vytvořit skvělé zázemí pro realizaci festivalu. Olomoucký
kraj nám na festival finančně přispěl z dotačního programu podpory kultury v Olomouckém
kraji.
Rádi bychom touto cestou z celého srdce poděkovali všem kapelám, zvukařům, pomocníkům, kuchařům, fotografům, donátorům
a v neposlední řadě návštěvníkům našeho
prvního ročníku, který byl věnovaný klukům,
kámošům, kteří už nemohli přijít, protože
se ho nedožili. Tuhle láskyplnou atmosféru
z Oakfestu jim posíláme.
A co bychom si přáli pro příští rok? Snad
jen více návštěvníků z řad místních občanů.
Věříme, že výběrem méně známých a nekomerčních hudebních skupin neděláme chybu,
naopak, podporujeme čistou kulturu, která má
své kvality především v muzikantském umění.
Tak za rok OAK.
Čtyři Dubáci,
pořadatelé festivalu
Program letošního ročníku,
seznam donátorů a pomocníků, fotky i další informace
o festivalu najdete na: webu www.oakfest.cz,
nebo facebooku Oakfest https://www.facebook.com/Oakfest-494326875296/
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Přehled zrealizovaných akcí v letech 2015 – 2018
Opěrná zídka ul. Olomoucká, realizoval Sopostav-stavební s.r.o. v částce 175 800 Kč
Výměna oken Brodecká 80 – vchod do obřadní místnosti, realizoval JKT Okna Olomouc v částce 8 177 Kč
Demolice objektu RD 534 Bolelouc – p. Živníček, realizoval Zdeněk Přecechtěl v částce 206 045 Kč
Kompletní rekonstrukce budovy bývalé ZŠ Bolelouc (zateplení, statické zabezpečení, výměna oken a dveří, elektroinstalace, nová otopná soustava, rekonstrukce schodiště, terénní úpravy kolem budovy a rekonstrukce venkovního schodiště a chodníků), zrealizoval Zdeněk Přecechtěl
v částce 3,3 mil. Kč, částečně hrazeno dotací SFŽP
Multifunkční hřiště u sokolovny v částce 1 500 000 Kč
Workoutové hřiště v Bolelouci a fitness stroje v Dubě, realizoval Moramont FL s.r.o. v částce 253 900 Kč
Nově zbudovaný chodník Dub – Sokol, realizovala Skanska a.s. v částce 2 056 050 Kč, dotované z SFDI
Oprava chodníku ulice Sokolská – před RD Ječmínkovi, realizoval Sopostav-stavební s.r.o. v částce 331 540 Kč
Oprava dešťové kanalizace před RD č. p. 507 Bolelouc, realizoval Zdeněk Přecechtěl v částce 78 900 Kč
Oprava schodiště Hranešov – Bolelouc, realizoval Zdeněk Přecechtěl v částce 37 860 Kč
Oprava vstupu k obřadní místnosti, realizoval Zdeněk Přecechtěl v částce 54 300 Kč
Výměna oken a dveří na zdravotním středisku, realizoval JKT Okna Olomouc v částce 130 000 Kč
Nová zpevněná plocha pod kontejnery u Naučné stezky v Bolelouci, realizoval Zdeněk Přecechtěl v částce 155 040 Kč
Nové zpevněné plochy pod kontejnery na ulici Bezejmená a Sokolská, realizoval Zdeněk Přecechtěl v částce 69 390 Kč
Nová asfaltová silnice k ČOV a k zahradě MŠ, realizoval Strabag a.s. v částce 357 130 Kč
Úprava suterénu 1PP hasičské zbrojnice – zázemí pro hasiče, realizovaly místní firmy v částce 300 000 Kč

Oprava betonového schodiště – Bolelouc, část
Hranešov

Sběrné místo Naučná stezka Bolelouc

ČOV

Opěrná zeď

Nové multifunkční hřiště v sokolské zahradě

Fitness stroje

Traktor+vlečka
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Rekonstrukce ČOV I a II etapa (výměna technologie v provozní budově, oprava budovy, kompletní rekonstrukce čerpacího bazénu včetně osazení nových technologií), realizoval Ekoprogres Hranice v částce 4 899 000 Kč
Rekonstrukce kanalizace Brodecká ulice – obecní byty v částce 280 000 Kč
Pasportizace a kompletní vyčištění kanalizace v Bolelouci firmou Potlas Olomouc v částce 300 000 Kč
Vyčištění kanalizace v ulici Jízdárna a Tyršova, oprava asi 10 šachet v interválu městyse, které byly v havarijním stavu
Pasportizace hřbitova a oprava kříže v částce 59 800 Kč
Zrestaurování sousoší Jana Nepomuckého, realizoval Ak. soch. René Tikal v částce 1 500 000 Kč, částečně hrazeno dotací Mze v částce 700 000 Kč
Pořízení traktoru s výbavou na zimu a nově přípojná vlečka k využití na léto, částečně dotováno z SFŽP
Oprava komunikace U Mlýnského potoka, realizoval Roadmedic s.r.o. v částce 379 030 Kč
Montáž svodidel na ul. Tovačovská, v Bolelouci na komunikaci k horní zastávce a k cestě k Nenakonicím, financováno z SSOK

Zrealizované akce z rozpočtu městyse v místní ZŠ a MŠ
Dolní budova školy
Nově vystavěná školní družina spojením původních školních dílen a obchodu p. Skopalíka, realizoval Pavel Veselý v částce 2,2 mil.Kč
Výměna všech oken a rekonstrukce topení
Nová elektroinstalace + zabezpečovací systém celé budovy
Nový nábytek do všech tříd včetně lavic a židlí
Nově vybavená šatna pro děti
Kompletní výměna interiérových dveří
Zřízení videotelefonu ke vstupu
Horní budova školy
Rekonstrukce topení
Zbudována a vybavena školní dílna financována z dotací EU a vybavena nová učebna informatiky
Kompletní výměna interiérových dveří
Zřízení videotelefonu ke vstupu
Nová kanalizační přípojka + celková rekonstrukce kanalizace v areálu
Stabilizace objektu vybudováním nové opěrné zdi včetně mikropilotů v nestabilní části

Školní dílna

Šatna DB

ZŠ třída 1. stupeň

Družina
5
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Mateřská škola
Kompletní výměna interiérových dveří
Výměna části oken
Rekonstrukce šaten
Rekonstrukce topení včetně výměny kotle
Zřízení videotelefonu ke vstupu
Nová fasáda a sanace štítové zdi a její statická stabilizace
Zbudování parkoviště a vstupu ze školní zahrady
Zakoupení motorového vozidla pro převoz stravy do MŠ
Zefektivnění užívání prostor v MŠ – centralizace šaten, zvětšení herního prostoru pro děti

MŠ Vstup

MŠ

MŠ Parkoviště

Rozpracované akce – vypracovaná PD (projektová dokumentace)
Chodník od horní zastávky v Bolelouci po RD č. p. 580 – začátek realizace říjen 2018 v předpokládané výši 5,3 mil. Kč částečně dotováno
z MAS Hanácké království
Zpracována pasportizace všech mostních objektů v majetku městyse v částce 176 600 Kč
Zpracování pasportu veřejného osvětlení a komunikací městyse
Revitalizace prostoru náměstí včetně urbanistické studie, realizováno Studiem PAB Olomouc a Ing. Arch. Pavlem Pospíšilem v celkové částce 398 090 Kč
Revitalizace vodní plochy Panské – Pískáč
Úprava přechodu pro chodce ul. Tovačovská, je zažádáno o dotaci z SFDI
Projekt energetické úspory bytového domu Brodecká 80 (zpracována PD a vydáno stavební povolení)
Revitalizace komunikace mezi farou a kostelem v částce 175 800 Kč
Úprava parkoviště a prostoru před úřadem městyse
Rozšíření školní jídelny
Nové vybudování učebny informatiky a jazyků na dolní budově ZŠ
Revitalizace vstupu do dolní budovy ZŠ
Projekt na stavební úpravy ulice Sokolské v částce 213 150 Kč

Probíhající akce
Úprava budovy úřadu městyse – nástupní prostor, realizováno firmou Nosta Nový Jičín v částce 9,2 mil.Kč
Přístavba nové části horní budovy ZŠ a úprava vchodu do abudovy, realizováno Pavlem Veselým v částnce 10,9 mil.Kč a částečně dotováno z fondů EU
Oprava chodníků před prodejnou COOP a Hostincem U Kříže v Bolelouci, realizováno Zdeňkem Přecechtělem v částce 450 000 Kč
6
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Co se děje ve škole
V současné době probíhá realizace projektu
"Rozvoj infrastruktury ZŠ a MŠ Dub nad Moravou" v celkové výši téměř 12 milionů korun.
Jedná se o kompletní revitalizaci vstupu do
budovy – zastřešení, bezbariérovost. Dále vybudování nové učebny pro výuku fyziky a chemie ve stávajících prostorách školy. V neposlední řádě také přístavbu nové části budovy.
Tomu předcházely nutné stavební kroky v loňském roce, a to výstavba opěrné zdi a nová
kanalizační přípojka. V nové přístavbě bude
odborná učebna pro výuku cizích jazyků, nové
sociální zařízení a kabinet pedagogů. Na střeše
pak venkovní učebna s vyhlídkou na městys.
Předpokládaný termín dokončení celé akce je
konec února 2019.

Novinky v knihovně
Milí čtenáři, dovolte mi, abych Vás seznámila
s částí knih, které minulý týden v rámci výměnného fondu zapůjčila do naší knihovny Okresní
knihovna v Olomouci. Zároveň Vám připomínám, že od září bude knihovna otevřena každou
středu od 15 do 18 hodin.
Nové knihy: Tanya Valko – Arabská krev,
Hana Körnerová – Co neodvál ani čas, Roman
Cílek – Doteky zoufalství, Nora Roberts – Hr-

dina ze sousedství, John Green – Jedna želva
za druhou, Sarah Jio – Láska z deníku, Alena
Jakoubková – Mluvit o ex…není, Karen Cleveland – Musím to vědět, Kristina Hlaváčková –
Ono samo se to…, Angela Marsons – Otevřený
hrob, Věra Fojtová – Pachatelé dobra, James
Patterson – Pastýř, Vlastimil Vondruška – Pečeť
smrti, Amanda Quick – Porušený slib, Vlastimil
Vondruška – Přemyslovská epopej 1. a 2. díl.
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Aktivity Spolku HATASPO od začátku roku 2018
I když se řadíme mezi mladé spolky v naší
obci, je naše činnost velice bohatá a různorodá.
Tréninky dětí a mládeže od 4–18 let zaměřené
na základy atletické průpravy a hasičský sport
probíhají pravidelně po celý rok. Děti se předvedly v únoru v Šantovce v Olomouci, kde nás
pozvali na veřejnou akci profesionální hasiči
z Olomouce a naposledy jste mohli shlédnout
obratnost našich nejmenších na kácení máje
v Bolelouci, kde předvedly něco málo z hasičských disciplín. V dubnu jsme se zapojili
v naší obci do akce Ukliďme Česko, v květnu
jsme zrealizovali pro veřejnost Český den proti rakovině aneb akce „žlutý kvítek“. Prodali
jsme celkem 100 ks kytiček a vybrali tak na
výzkum a vývoj boje proti rakovině tlustého
střeva v naší obci a okolí celkem 2366 Kč.
Patří Vám všem velké díky! Na příští rok sli-

bujeme, že počet kytiček navýšíme a zajistíme
prodej kvítku i v okolních vesnicích Tučapy
a Bolelouc. V červenci jsme opět zrealizovali
další Mezinárodní letní hasičský tábor s názvem „Zachraňujme společně!“ II. část podpořený z dotací Euroregionu Praděd cca pro
100 dětí z celé ČR a Polska v Jánských koupelích na hasičské škole. I díky dotaci Olomouckého kraje jsme mohli během 11 denního pobytu
uskutečnit i celodenní výlet do Aragonitových
jeskyní v Teplicích a na hrad Helfštýn a ukázat
tak našim kamarádům hasičům z Polska naše
krásné a zajímavé památky v našem kraji. Ve
spolupráci s MAS Hanácké Království – jsme
se jako členové aktivně ihned zapojili do
I. ročníku realizace příměstských táborů pro
děti, které mají odlehčit především pracujícím rodičům v době letních prázdnin v obci

a okolí. Všech 20 dětí si to s vedoucími užili
i díky krásnému počasí a sportovnímu vybavení pořízené z dotace MAS HK. Následující
dva roky budou příměstské tábory opět pokračovat. Díky členským příspěvkům a dotace
z městyse Dub ve výši 5000 Kč jsme mohli
zajistit malé vybavení pro děti na trénování, které nám zatím chybělo. Více informací
o naší činnosti najdete na https://www.facebook.com/Spolek-HATASPO, fotky z akcí na
https://tabor2010.rajce.idnes.cz/.
Kontakt:
mobil
724983780,
e-mail:
hataspo@seznam.cz

Mgr. Marcela Vystrčilová,
předsedkyně

Kominictví Matoušek
Nabízí revizi, čištění a kontrolu spalinové cesty na tuhá a plynná paliva.
Ostatní kominické práce dle domluvy.
Kontakt:
Jiří Matoušek
Bolelouc 557, Dub nad Moravou
Telefonní číslo: 737 962 630
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Skautská hlídka – informace o činnosti skautských oddílů
Severka a Dakota Dub nad Moravou
V měsíci červnu jsme se věnovali, mimo jiné,
hlavně výrobě nových tyčí na indiánské stany
týpí, ve kterých táboříme. Většinu původních
tyčí nám polámala loňská vichřice. Byla to pořádná fuška sehnat 80 kusů tyčoviny, natěžit, dopravit z lesa ke klubovně, očistit od kůry a poté
je dopravit na tábořiště do Lipové. Všechno se
ale zvládlo, a tak jsme se mohli dát do stavby
tábora. Za několik dnů v našem zeleném údolí
stálo 12 velkých týpí a na malé loučce přes potok
15 podsadových stanů pro naše malochy. Tábor
začal v pátek 29. 6. příjezdem našich táborníků,
ale již 28. 6. jsme na tábořišti přivítali 9 skautů
z Kanady, provincie Ontario. Zabydleli se v jed-

nom z týpí a začali si užívat táborový život, jaký
v Kanadě neznají – výpravy na hrady, jeskyně,
zámky, historická centra měst, ale také chodit na
dřevo do týpí, na táborové ohně či indiánskou
saunu, zahrát si spoustu nových her, včetně nočních. Počasí nám velmi přálo, a tak si děti opět
užily oblíbené spaní pod širým nebem. Táborový
život utíkal velmi rychle, ale i tak máme nové
tři držitele náročné zkoušky Tři orlí pera, dvě
zkoušky Tři kapky rosy a 5 absolventů roverské
zkoušky. Menší děti si vyzkoušely lov bobříků.
A najednou tu byl poslední den. Připravili jsme
tradičně krásný závěrečný slibový oheň, u kterého v záři plamenů složily svůj slib jak vlčata
a světlušky, tak i skauti a skautky a navíc přibyl
nový roverský slib. Poté se vhazovaly do ohně
kousky březové kůry, na kterých byly napsány
civilní jména a oznamovaly se skautské přezdívky. Krásně prožitý čas ubíhá vždy rychle, ale
70 účastníkům tábora zůstane spousta vzpomínek. A tak to má být! Už se těšíme na další tábor
v našem krásném údolí.
Sotva jsme přijeli z tábora, tak jsme se pustili
do další velké akce pro veřejnost. V pátek 13. 7.
jsme začali navážet materiál, stavět týpí a stanoviště. V sobotu 14. 7. začal od 14 hodin Indiánský

dětský den. Děti, ale i rodiče, si mohli vyzkoušet
lukostřelbu, hod sekerou, hod na medvěda, střelbu ze vzduchovek, jízdu na koni, na raftu, či “divokém býkovi”, zaskákat si na trampolíně, nebo
se vyřádit v mýdlové pěně atd. Také jsme připravili bohaté občerstvení a tombolu. K tomu nám
hrála živá muzika. Velký dík patří všem sponzorům, kteří přispěli do bohaté tomboly a také rodině p. Rychlého, kteří přivedli své krásné koně
a povozili děti. Ve 20 hodin začal Country bál
se skupinou Pozdní sběr. Byla to vydařená akce
a zde musím také velmi poděkovat všem, kteří
pomáhali a zasloužili se o hladký průběh.
Blíží se konec prázdnin a také tradiční hody
s poutí. Bude zde opět spousta různých možností jak se pobavit. My zveme širokou veřejnost na pátek 31. 8. od 18 hodin na místní fotbalové hřiště, kde bude hrát hudební seskupení
Streptokok, složené z několika kapel jako Žůžo
Bájo, Malý band, Ester a další, pro postiženého Matýska. Občerstvení bude zajištěno. Vstup
volný.
V září budeme organizovat další sbírku pro nevidomé “Světluška”. Datum a čas Vám dáme
vědět plakátky a vyhlášením.
Přejeme krásný zbytek letních měsíců.
Lubomír Vaňák –Ester
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„DUB dobil Göteborg”
V červnu se otevřely chlapcům z Dubu nad
Moravou dveře na celosvětový turnaj SKF
Meet the World ve Švédském Göteborgu,
když vyhráli kvalifikační turnaj v Karlových
Varech.
Pro jedenáctileté kluky z Dubu to byl obrovský zážitek od začátku až do konce. Nastupovat s českou vlajkou v reprezentačním oblečení na fotbalovém stadionu pro 60 tisíc diváků
za obrovského potlesku, to jsou pocity, na
které se nezapomíná.
Turnaj Meet the World nese svůj název oprávněně. Mládež ze všech různých zemí světa od
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rána do večera spojovala RADOST ze sportu
a pohybu všeobecně. Chlapce i děvčata bez
rozdílu barvy pleti a národnosti nezastavila ani
jazyková bariéra, především poslední den před
odjezdem, kdy probíhala akce výměny dresů,
suvenýrů, čepic a podobně.
Naši kluci z Dubu denně plynně moravsky
koketovali s děvčaty z USA, Činy nebo Mexica. V podstatě při každém setkání při snídani,
nebo náhodném setkání při cestování k jednotlivým zápasům, na večerních vycházkách, kdy
denně nachodili kolem 11 kilometrů.
Dub ve Švédsku především neudělal ostudu
ani fotbalově. V základní skupině kluci porazili
domácí Švédsko, Francii a při remíze s borci
z Peru postoupili z prvního místa do zlaté skupiny, kde se dále utkali se

soupeři ze Švédska, Anglie, Německa a USA.
Celkově se naši borci soutěžící s ročníky 2007,
kde bylo 101 týmů z 87 zemí, umístili mezi
nejlepšími 10 týmy, což je obrovský úspěch.
Pevně věříme, že se zadaří a nějaký další ročník fotbalistů z Dubu opět v budoucnu zažije
podobný zážitek jako chlapci U11.
Chtěli bychom ještě dodatečně touto formou
poděkovat všem hráčům za vzornou reprezentaci, jejich rodičům, dále všem těm, kteří nám
drželi palce na dálku a samozřejmě městysi
Dub nad Moravou, městysi Brodek u Přerova,
firmě Prodom – p. Šilhovi, firmě Metech Věrovany, Mlýnu Věrovany, firmě Comet Obaly,
firmě Remak a dalším, kteří nám pomohli proměnit název MEET THE WORLD ve skutečnost.
Kopeček Patrik, Janošík Pavel,
trenéři
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Rekonstrukce fotbalových šaten
Rozvoj fotbalu v Dubu nad Moravou, především mládežnických družstev, vedl výbor TJ
k záměru rekonstruovat stávající šatny na hřišti kopané, které již kapacitně nestačí.
Projektová dokumentace byla zpracována již
v roce 2016 a řešila nástavbu 2. NP sloužící k rozšíření prostoru šaten, sociálního zařízení a zázemí,
jako je prádelna či sušárna sportovního vybavení.

Tělovýchovná jednota nebyla schopna z vlastních finančních prostředků tak nákladnou akci
sama financovat a bylo tedy nutné v rámci
možností požádat o pomoc při řešení této situace MŠMT či Olomoucký kraj. Při jednáních
na MŠMT nebyla tato naše akce zařazena do
Investičního plánu, a tak jedinou možností byl
Olomoucký kraj, který v letošním roce vypsal
grant na podporu výstavby a rekonstrukcí
sportovních zařízení.
V rámci žádosti, která byla zaslána na
Olomoucký kraj, se po několika jednáních
s vedením kraje podařilo získat dotaci na tuto
akci ve výši 1 900 000 Kč. Zde je nutné vyzvednout velkou pomoc člena rady našeho
městyse pana Pavla Piňose, který se velkou
měrou zasloužil o to, že naše žádost byla kladně vyřízena. Také velkou vstřícnost k této akci
měla celá rada městyse Dub nad Moravou,
v čele s panem starostou, která schválila půjč-

ku naši TJ ve výši 300 000 Kč. Zbytek prostředků uhradí TJ z vlastních zdrojů.
Celou akci na základě výběrového řízení vyhrála místní firma SOPOPSTAV - stavební s.r.o.
Věrovany pana Vítězslava Křesiny, která podala
nejlepší nabídku s tím, že tato investiční akce je
rozdělena do dvou etap tak, aby nebyla narušena sportovní činnost TJ – zejména mistrovských
soutěží ve fotbalu.
Závěrem chci zdůraznit, že rekonstrukce fotbalových šaten výrazně přispěje k rozšíření členské
základny, počtu sportovců – zejména mládeže,
což bude mít velký přínos nejen pro náš městys,
ale i široké okolí.
Ještě jednou děkuji Olomouckému kraji,
radě a členům zastupitelstva městyse Dub
nad Moravou.
Josef Odstrčilík,
předseda TJ Sokol Dub nad Moravou, z.s.

Rozpis zápasů oddílu kopané TJ Sokol Dub nad Moravou
PODZIM 2018

MUŽI
DATUM VÝKOP

SOBOTA – ÚZM

DOROST

STARŠÍ ŽÁCI

MLADŠÍ ŽÁCI

DATUM VÝKOP

NEDĚLE – ÚZM

DATUM VÝKOP

SOBOTA – 9:30 hod.

DATUM

VÝKOP

SOBOTA – 11:15 hod.

04.08

So: 17:00 BĚLOTÍN–DUB

05.08

neděle

volno

04.08

sobota

volno

04.08

sobota

volno

11.08

So: 17:00 PLUMLOV–DUB

12.08

neděle

volno

12.08

neděle

volno

12.08

neděle

volno

18.08

So: 16:30 CHOMOUTOV–DUB

18.08

So: 13:00

ZÁBŘEH "B"–DUB

19.08

Ne: 13:00 FK JESENÍK–DUB

19.08

Ne: 14:45 FK JESENÍK–DUB

26.08

Ne: 16:30 KOSTELEC N. H.–DUB 25.08

So: 11:00

ŠTERNBERK–DUB

26.08

Ne: 11:30 SLAVONÍN–DUB

26.08

Ne: 10:00 SLAVONÍN–DUB

01.09

So: 16:00 DUB–ČECHOVICE

02.09

Ne: 16:00

DUB–HNĚVOTÍN

01.09

So: 09:30

01.09

So: 11:15 DUB–KOZLOVICE

09.09

Ne: 16:00 PROTIVANOV–DUB

08.09

So: 13:00

BRODEK U PŘ.–DUB 09.09

Ne: 14:00 ČERNOVÍR–DUB

09.09

Ne: 12:30 ČERNOVÍR–DUB

15.09

So: 15:30 DUB–BEŇOV

16.09

Ne: 15:30

DUB–BOHUŇOVICE 15.09

So: 09:30

DUB–ŽELATOVICE

15.09

So: 11:15 DUB–ŽELATOVICE

22.09

So:15:30

KOJETÍN KOV.–DUB

22.09

So: 10:00

ŠUMVALD–DUB

22.09

So: 10:30

OLŠANY–DUB

22.09

So: 09:00 OLŠANY–DUB

27.09

čtvrtek

volno

27.09

čtvrtek

volno

27.09

Čtv: 17:30 NEZAMYSLICE–DUB 27.09

Čtv: 16:00 NEZAMYSLICE–DUB

29.09

So: 15:30 DUB–URČICE

30.09

Ne: 15:00

DUB–ŘETĚZÁRNA

29.09

So: 09:30

DUB–ZÁBŘEH

29.09

So: 11:15 DUB–ZÁBŘEH

06.10

So: 15:00 LIPNÍK NAD B.–DUB

06.10

So: 12:30

SLAVONÍN–DUB

06.10

So: 09:00

ČECHOVICE–DUB

06.10

So: 10:45 ČECHOVICE–DUB

13.10

So: 15:00 DUB–SLAVONÍN

14.10

Ne: 15:00

DUB–TOVAČOV

13.10

So: 09:30

DUB–KONICE

13.10

So: 11:15 DUB–KONICE

21.10

Ne: 14:30 BRODEK U PŘ.–DUB

21.10

Ne: 4:30

DUB–OLŠANY

21.10

Ne: 09:00 MOHELNICE–DUB

21.10

Ne: 10:45 MOHELNICE–DUB

27.10

So: 14:30 DUB–LIPOVÁ

27.10

So: 10:00

LOŠTICE–DUB

27.10

So: 09:30

DUB–ŠTERNBERK

27.10

So: 11:15 DUB–ŠTERNBERK

03.11

So: 14:00 DUB–BĚLOTÍN

04.11

neděle

volno

03.11

So: 10:00

NOVÉ SADY–DUB

03.11

So: 12:00 NOVÉ SADY–DUB

DUB–KOZLOVICE

ROČNÍK 2008
BENJAMÍNCI:

ROČNÍK 2010
ROČNÍK 2011
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Zpravo d a j m ěs t ys e D u b n ad Mo ravo u

Římskokatolická farnost Dub nad Moravou ve spolupráci
s městysem Dub nad Moravou oznamují program letošní hlavní pouti

„Na Andílka“
Pátek 31. srpna 2018

Neděle 2. září 2018

Posezení u kytary
18.00 hodin posezení s kytarami u fotbalového hřiště v Dubě nad
Moravou – hraje skupina Streptokok

ve 14.30 hodin svátostné požehnání.

Poutní kostel Panny Marie v Dubu nad Moravou
18.00 hodin sloužena mše svatá

Sobota 1. září 2018

Hřiště TJ Sokol Dub nad Moravou
9.30 hodin
mistrovské utkání starších žáků s FC Kozlovice
11.15 hodin
mistrovské utkání mladších žáků s FC Kozlovice
16.00 hodin
mistrovské utkání mužů, Dub – Čechovice

Poutní kostel Panny Marie v Dubu nad Moravou
Mše svaté v 7.00 a 9.00 hodin,
v 10.30 hodin slavná koncelebrovaná mše svatá slouží
biskup Mons. Josef Hrdlička

Hřiště TJ Sokol Dub nad Moravou
9.30 hodin
utkání nejmladších benjamínků
12.30 hodin
utkání mladších benjamínků
16.00 hodin
mistrovské utkání dubského dorostu proti Hněvotínu
Po oba dny budou v provozu pouťové atrakce a stánky.

Poutní kostel Panny Marie v Dubu 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 hodin
sloužena mše svatá.
Sokolská zahrada v Dubě nad Moravou
Tradiční Hodová diskotéka začíná od 20.00 hodin.
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