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pro křesťany na celém světě ty největší, ale i pro
ostatní bývají plné lidových zvyků, setkání rodin
a oblíbené pomlázky. Toto vše bylo letos jiné.
Náš kostel byl i na Velikonoční neděli úplně
prázdný a ulice na Velikonoční pondělí byly jako
vymetené. Příroda okolo je v současnosti v plném
jarním rozpuku a co nevidět přijde léto. Bylo by
asi naivní myslet si, že se vše brzy vrátí úplně do
stavu, jak jsme bývali zvyklí. Určitá hygienická
omezení prozatím zůstanou. Někteří odborníci
varují před možnou druhou vlnou nákazy. Větší
shromáždění nejspíše nebudou v brzké době dovolena a je tedy otázkou, zda či v jakém formátu
proběhne naše tradiční Dubská pouť. Je spousta
dalších otázek, na které v současnosti neznáme
odpověď. Přesto věřím, že společně dokážeme,
zvláště po této prožité zkušenosti, případným budoucím nástrahám čelit ještě lépe než doposud.
Pevné zdraví Vám všem přeje
Ing. Ivo Čečman, starosta městyse.

Společenská kronika
za období od 1. 12. 2019 do 30. 4. 2020

Do svazku městyse Dub nad Moravou byli zapsáni:
Fulnečková Anna

Horáková Eliška

Kovaříková Věra				

80 roků

Valouch Tomáš

Horáková Zuzana

Sedláčková Eliška				

80 roků

Kováčiková Ema

Pospíšilová Ema

Veselá Jarmila 				

80 roků

Hoyles Curtis Frederick

Smolíková Zara

Matoušek Jiří				

80 roků

Maxová Tereza

Fakla Michael

Zlámal Jaroslav				

80 roků

Matoušková Marie				

81 roků

Suchánek Josef				

81 roků

Dostálová Zdeňka				

81 roků

Vystrčilová Eva				

82 roků

Leherová Marta				

82 roků

Landsmanová Věra				

83 roků

Podmolík Bohumil				

83 roků

Baštanová Jaroslava				

83 roků

Ječmínková Marie				

84 roků

Eichler Jaroslav				

84 roků

Svitáková Naděžda				

84 roků

Koukalová Anežka 				

84 roků

Baštan Jaroslav				

85 roků

Bartošková Jarmila				

87 roků

Hanzlík Bohumil 				

88 roků

Indráková Jindřiška				

88 roků

Šembera Josef				

89 roků

Pelánová Marie				

89 roků

Vystrčilová Marie				

89 roků

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

Škovranová Marie				

90 roků

Nucová Marie				

93 roků

Kubalová Ludmila				

95 roků

Přejeme hodně zdraví do dalších let.

Rozloučili jsme se s těmito spoluobčany:
Vystrčil Josef

Dub nad Moravou

Krečmanová Judita

Dub nad Moravou

Kuchařík Zbyněk

Dub nad Moravou, Tučapy

Pilmajerová Miroslava

Dub nad Moravou

Indrák Jaroslav

Dub nad Moravou

Babušek Ĺudovít

Dub nad Moravou

Vystrčil Václav

Dub nad Moravou, Tučapy

Orálek Alois

Dub nad Moravou, Tučapy

Eštvan Peter

Dub nad Moravou, Bolelouc

Jokman Zbyněk

Dub nad Moravou, Bolelouc


Dohnálková Eva, matrikářka
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Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se dožili významného životního jubilea a oslavili 80 a více roků:

Solární lampy
Na četné žádosti spoluobčanů na pořízení
osvětlení komunikace pro pěší mezi ulicemi
Brodeckou a Sokolskou (lokalita za masnou)
byly pořízeny 4 kusy inteligentních solárních
svítidel. Pátý kus byl instalován na účelové komunikaci v Bolelouci u domu č. p. 677. Svítidla dodala firma Ledeos z Horní Bečvy a jejich
výhodou je inteligentní řízení intenzity svícení
v závislosti na procházejícím chodci a hlavně
instalace bez nutnosti výkopu či natažení elektrického přívodu.
(hpe)

Oznámení úřadu městyse Dub nad Moravou
Poplatek za domovní komunální
odpad v roce 2020
Sazba za 1 osobu je 550 Kč/rok.
Vzhledem k bezpečnostním opatřením z důvodu co nejmenšího kontaktu cizích osob a zamezení šíření onemocnění Covid-19 nebudou
pozdní platby za popelnice sankciovány. Je však nutné zaplatit
tento poplatek do 30. 9. 2020.
Číslo účtu: 1801047399/0800,
Variabilní symbol: 1340 + číslo domu

Úřední hodiny:
Pondělí
7.30 –11.30
Středa
7.30 –11.30

Poplatky za stočné
a za psa v roce 2020
Úřad městyse Dub nad Moravou oznamuje občanům, že od 4. 5. 2020
do 30. 9. 2020 se vybírají poplatky za psa a za stočné.
Za stočné je stanovena částka 650 Kč na osobu a rok, nebo 540 Kč
na osobu a rok pro občany, kteří jsou napojeni na tlakovou kanalizaci. Nižší sazba je stanovena z důvodu zvýšených nákladů na
provoz čerpadla.
Výše poplatku za psa je 100 Kč (za každého dalšího psa 150 Kč),
občané starší 65 let platí 50 Kč (za každého dalšího psa 150 Kč).
Snížená sazba platí pro občany narozené v roce 1954 a starší.
Číslo účtu: 1801047399/0800,
Variabilní symbol: 2321 + číslo domu

12.30 –15.30
12.30 –17.30

Z důvodu omezení šíření nákazy Covid-19 upřednostňujeme platby převodem na účet!

Informace občanům
Už od března se celý svět potýká s novým
virem nazvaným SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19. Virus, který svým
tvarem připomíná sluneční koronu, napadá
buňky hostitele a využívá je k množení a šíření, přičemž může způsobovat řadu zdravotních
problémů, vedoucích ve vážných případech až
ke smrti.
Protože se nemoc mezi lidmi přenáší stejně jako chřipka kapénkovou nákazou, dají se
proti jejímu šíření použít roušky a respirátory.
Roušky jsou vhodné pro nemocné a nakažené,
aby infekci dále nešířili. Při kýchání, smrkání
a kašlání je potřeba použít kapesník, který se
hned po použití vyhodí. Nejvíce dbejte na důkladnou hygienu. Myjte si ruce pokaždé, když
cestujete po blízkém okolí. Nezapomeňte ani

na základní hygienické návyky, jako je mytí
rukou před a během vaření, po návštěvě toalety, po kontaktu se zvířetem. V domácnosti pravidelně uklízejte a větrejte. Mimo to také dbejte na důkladné očištění nakoupených potravin.
Pokud jste na veřejnosti, nekašlete do dlaní,
ale do rukávu či předloktí. Během pohybu po
okolí či v městské hromadné dopravě si nesahejte do obličeje. Vyvarujte se hodně zalidněným místům.
Podle studie německých vědců může virus
přežít 4 až 5 dní, například na papíru či kovu.
Na hliníku podle vědců virus přežívá zhruba
8 hodin, na plastu dokonce až 9 dní. Je proto
dobré dezinfikovat zabalené zboží zakoupené
v obchodech či věci každodenní potřeby, například telefon.

Vzhledem k tomu, že ne každý občan má
možnost či příležitost si ochrannou roušku obstarat, nabízíme vám možnost dostat
ušitou roušku od ochotných dobrovolníků
z Dubu a Bolelouce, kteří roušky doma šijí.
V případě zájmu o poskytnutí šité roušky se
obraťte na místostarostu městyse Lubomíra
Vaňáka na tel. č. 732 541 643, který má distribuci roušek na starosti.
Také se nám povedlo získat od Olomouckého kraje bezoplachovou dezinfekci na ruce,
kterou jsme poskytli pro zákazníky do prodejen potravin v Dubu i v Bolelouci, jednotce
SDH a základní škole, která ji teď bude hojně
využívat pro žáky, kteří se vrátili do školy.
(hpe)

Důležitá telefonní čísla:
Starosta městyse Ivo Čečman
Místostarosta Lubomír Vaňák
Obecní policie Jiří Hanák		
Pevná linka na úřad městyse

724 178 505
732 541 643
724 549 019
585 964 262

			
			
			
			

Lékárna Dub nad Moravou		
Praktický lékař MUDr. Spurný
Zubní ordinace MUDr. Podivínská
Dětská lékařka MUDr. Sobotková

728 488 733
585 964 261
721 931 236
585 964 321

DĚKUJEME VŠEM DOBROVOLNÍKŮM ZA OCHOTU A NEZIŠTNOU POMOC!
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Práce na I. etapě v plném proudu
Většina z vás si jistě všimla, že již započaly práce na I. etapě díla „Revitalizace náměstí
a prostoru před úřadem městyse“. Začátkem
letošního roku proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele akce, které vyhrála firma Skanska a.s., středisko Olomouc. Rekonstrukce
v této I. etapě obsahuje vybudování retenčně
vsakovací galerie, která je na výstupu vystrojena regulovaným odtokem a dále bezpečnostním přepadem. Celkový objem této nádrže je
27 m3. Do ní jsou svedeny veškeré srážkové
vody z víceúčelové budovy úřadu městyse
a z celé plochy nově budovaného parkoviště
před budovou. Vybudování této nádrže bylo
jednou z podmínek již dříve realizované rekonstrukce budovy úřadu městyse. V rámci
stavebních úprav je navrženo veřejné parkoviště s příjezdem z místní komunikace U Mlýnského potoka. Parkoviště je určeno pro 15
osobních automobilů. Propojení stávajících
pěších tras na ulici Brodecká bude chodníkem
podél parkoviště v celkové šířce dvou metrů.
Před vstupem do úřadu bude vybudována větší dlážděná rozptylová plocha bez umožnění vjezdu automobilů. Na západní okraj této
plochy bude přesunut památník obětem válek,
který je v rámci této akce odborně restaurován.
Pro zásobování obchodu bude rekonstruovaná
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rampa využívána z opačné strany. Současně
projde rekonstrukcí část ulice U Mlýnského
potoka, a to po roh nemovitosti č. p. 6. V rámci rekonstrukce bude na plochu před úřadem
instalován nový mobiliář. Touto rekonstrukcí
bude docíleno zvýšení počtu parkovacích míst
pro návštěvníky víceúčelové budovy (obchod,

hostinec, úřad, kulturní centrum, hudební škola, zázemí spolků), zklidnění a zlepšení bezpečnosti dopravy, lepšího hospodaření s dešťovou vodou a v neposlední řadě zkulturnění
společného prostoru v samotném centru městyse.
(iče)

Revitalizace místní komunikace Mariánská
Jak si většina z nás jistě všimla, od podzimu 2019 panuje v prostoru mezi poutním
chrámem a farní budovou čilý stavební ruch.
Na základě zpracované dokumentace z roku
2018 firmou Atelis s.r.o. z Olomouce bylo
Magistrátem města Olomouce vydáno právoplatné stavební povolení. Pro rok 2019 městys nedisponoval ve schváleném rozpočtu finančními prostředky na tuto stavební akci, se
kterou bylo počítáno po rozdělení do několika
etap v následujících letech. Po dohodě s Radou městyse přistoupila Farnost Dub nad Moravou k výstavbě prvního úseku a zavázala se
k jejímu financování. Tento první úsek spočíval ve vydláždění střední příjezdové komunikace a prostoru mezi touto komunikací a farní
budovou. To vše až po zatáčku k horní budově
školy. Součástí prací je i výsadba pěti javorů a
vybudování dešťové kanalizace k odvodu srážkových vod z těchto ploch. Všechny tyto práce
v souhrnné výši cca 3 500 000 Kč dodala a realizovala ze svých finančních zdrojů Farnost
Dub nad Moravou.
Na svém prvním zasedání v tomto roce se
Zastupitelstvo městyse zabývalo otázkou dalšího postupu. Bylo jednomyslně odsouhlaseno v letošním roce dokončit rozpracovanou
akci s tím, že městys na své náklady provede
stavebním úřadem vyžádanou přeložku telekomunikačního zařízení a podle schváleného
projektu dokončí vydláždění komunikace od
zatáčky ke škole včetně úpravy dvou chodníků

okolo kostela. Dále vybuduje veřejné osvětlení
a retenční nádrž na akumulaci dešťových vod.
Nezbytnou součástí bude i založení nových
trávníků a záhonů s hortenziemi, které budou
lemovat již zmíněnou komunikaci.
Cílem regenerace tohoto prostoru, který je
hojně navštěvován poutníky, turisty, ale i místními občany, je plynule navázat na již upravené prostory před poutním chrámem, což bylo
financováno Farností v roce 2015, a odstranit

havarijní stav komunikace a přilehlých ploch.
Tuto zakázku ve výběrovém řízení vysoutěžila
za cenu 3 500 000 Kč firma SOPOSTAV – stavební s.r.o. z Nenakonic. Práce budou prováděny od června do srpna 2020. Touto rekonstrukcí se zkrášlí prostor významné kulturní
památky a hojně vyhledávaného turistického
cíle v rámci celé naší republiky, a to doufejme
minimálně na příštích sto let.
(iče)
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Nové zprávy ze sokolovny
V lednu letošního roku přešla správa budovy sokolovny do rukou městyse. Tímto krokem
padly na městys veškeré provozní a investiční
náklady. Vzhledem k tomu, že sokolovna je
denně využívána nejen školou, ale i zájmovými spolky a skupinami nadšených sportovců,
je tady úklid a údržba na denním pořádku. Proto má sokolovna svou „správkyni“, která má na
starosti nejen úklid, ale i dohled nad dodržováním provozního řádu, každodenní kódování,
drobné opravy a úpravy a samozřejmě i údržbu
a zvelebování samotného okolí sokolovny.
Nutností bylo vytvořit nový klíčový řád,
se kterým nám byl nápomocen Petr Hanzlík.
Nové klíče jsou rozdávány proti podpisu, aby
zůstala zachována evidence a přehled o rozdaných klíčích. S novými klíči se sokolovna
rozbíhá právě teď po uvolnění koronavirových
opatření, tak je možné, že ne vše bude fungovat na sto procent. Prosíme proto o trpělivost
při řešení nedostatků, na které se při běžném
provozu určitě narazí.
Nově schválený provozní řád je vyvěšen
v sokolovně a je samozřejmostí jeho dodržování samotnými uživateli těchto prostor.
Důležitá informace pro všechny cvičící je,
že byl pořízen elektronický zabezpečovací systém, kterým je budova chráněna mimo
provozní dobu. Zároveň je budova a přilehlé
hřiště zabezpečeno kamerovým systémem se
záznamem. Všechna bezpečnostní opatření
byla zřízena z důvodu ochrany majetku, aby
se opravdu každý uživatel choval k těmto prostorám ohleduplně a neničil to, o co se tady
celá léta starali místní členové Sokola. Sokol
jako takový je v Dubu datován do roku 1905
a budova sokolovny do roku 1910. Od té doby
dostála budova několika změn a vývoje. Velký
dík patří starostovi Sokola Petru Hanzlíkovi,
který se společně s ostatními členy o budovu
a hřiště staral a v rámci rekonstrukcí zde odpracovali množství brigádnických hodin. Stálo je to hodně času, píle a nadšení. Sokolovna
byla, je a doufáme, že i nadále bude sloužit
všem, kteří mají sportovního ducha a chtějí si

protáhnout tělo nebo při sportu odpočinout od
každodenních starostí.
Sokolovna je využívána v dopoledních hodinách místní základní školou a v odpoledních
hodinách sportovními nadšenci, kteří zde cvičí
jógu, trénují zápas, hrají badminton, volejbal,

stolní tenis, malou kopanou a florbal. Dále se
zde setkávají místní spolky, pro které je sokolovna místem k zdokonalování fyzické zdatnosti a přípravě na závody. Velkou návštěvnost
má i posilovna, kterou má na starosti Petr
Opluštil.

Užívání sokolovny mají členové Sokola zdarma. Pro ostatní platí následující ceník:
Pronájem velkého sálu pro místní občany za účelem sportování ……………………......................................................................... 200 Kč/hod
Pronájem velkého sálu pro ostatní občany za účelem sportování ………..............................................…..........................………… 300 Kč/hod
Pronájem malého sálu pro místní občany za účelem sportování ….…….........................................................................…………… 150 Kč/hod
Pronájem malého sálu pro ostatní občany za účelem sportování ….........................................................................………………… 200 Kč/hod
Pronájem obou sálů za účelem komerce ………………………………………………...........................................……...........…… 3 000 Kč/den
Pronájem pro místní spolky za účelem uspořádání společenského plesu …..…….............................................................................. 2 000 Kč/akci
Kontakty:
Správkyně sokolovny:
Věra Lajčíková, tel.: 737 211 245
Správce posilovny:
Petr Opluštil, tel.: 603 549 455
Starosta Sokola:		
Petr Hanzlík, tel.: 602 790 801
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Za každého uživatele sokolovny, který je
členem TJ Sokol Dub nad Moravou a neplatí
pronájem, je z členského příspěvku obci odveden roční poplatek 100 Kč za dospělého a 50
Kč za dítě do 18 let (včetně). Za ostatní uživa-

tele organizované v místním spolku a užívající
sokolovnu odvádí tento poplatek vedoucí spolku. Za ztrátu klíče je účtován poplatek 500 Kč.
(hpe)

Elektromobil – šetrný pomocník

V prosinci 2019 byl městysi předán nový
pomocník pro zaměstnance údržby, a to elektromobil kategorie N1 nad 2,5 t, typové označení Bartesko EWTP 2.02. Pořizovací cena činila 1 239 524 Kč. Městys na pořízení tohoto
elektromobilu získal dotaci ze Státního fondu

životního prostředí ve výši 600 000 Kč. Dodavatelem elektromobilu je firma HITL, s.r.o.
Dobelice. Elektromobil je hojně využíván při
údržbě zeleně, na převoz materiálu i nářadí,
odvoz a sběr odpadu a jiné. Pracovníci úseku
údržby nyní disponují třemi variabilními vozidly, a to již zmíněným nákladním elektromobilem, malým traktorem a multifunkčním kontejnerovým vozidlem Bonetti. Mimo nesporné
výhody jednotlivých stojů je pro zaměstnance podstatnou výhodou, že mohou nezávisle
na sobě pracovat na více místech v katastru
městyse, aniž by byli vázáni tak jako dříve na
osádku multikáry. Současně jsme pořízením
elektromobilu přispěli k zlepšení životního

prostředí v městysi. Vozidlo Bonetti má emisní
třídu Euro 6 a elektromobil neprodukuje žádné
emise, což je oproti bývalé multikáře viditelný
posun.
(hpe)

Kamenný kříž v novém
Jeden ze dvou křížů, které se nacházejí v tučapském katastru, je kříž postavený za tučapských mostem přes řeku Moravu. Jeho vznik
je datovaný rokem 1856, kdy jej zřídila rodina
Pospíšilova z domu č. p. 14. Podle ústní tradice je zde pochován voják padlý ve 2. světové

válce. Kříž byl částečně obnoven v roce 2000
a nyní v roce 2020 proběhla jeho generální
rekonstrukce. Tuto rekonstrukci provedl kamenický mistr pan Martin Beneš z Krčmaně.
V rámci rekonstrukce byl zcela obnoven střední dřík podstavce kříže. Nově na něm přibyla

plastika panny Marie. I díky této rekonstrukci
drobné památky místního významu zůstane
zachován kus naší společné historie. Zhlédnutí
této obnovené památky vám vřele doporučuji
i jako jeden z krátkých cílů nedělní procházky.
(hpe)

Kříž před rekonstrukcí

Detail Panny Marie

Kříž po obnově

Klub seniorů – ohlédnutí za rokem 2019
Rok 2019 – kdeže ty loňské sněhy jsou,
ztratil se v nenávratnu jako všechny ty ostatní
roky před ním. Prožili jsme radostné chvilky
i smutné okamžiky, mnozí z nás přišli o někoho blízkého, kamaráda, spolužáka, souseda,
někdo v rodině přivítal nového člena další generace, tak jak to život přináší.

Ale my si nyní připomeneme ty pěkné okamžiky, které nám minulý rok nadělil a kterými
jsme se potěšili, a zavzpomínáme na ně.
Tak jak už to v senior klubu chodí, každý
měsíc se těšíme na pravidelné schůzky, na které máme připravený nějaký program, nebo si
jen povídáme. V letním období, přes víkendy

a svátky, máme tzv. hlídací služby v kostele, aby
byl kostel přístupný pro turisty a poutníky. Na
tyto služby se mnozí z nás už dopředu těší, protože se mnohdy setkáme se zajímavými lidmi
z celé republiky a někdy i ze zahraničí a dozvíme se spoustu zajímavostí. V rámci této služby
jsme už třetím rokem připravili pro turisty vý7

stavku ornátů a pluviálů, které jsou uchovány
v kostelním depozitáři. Vystavujeme ornáty ve
všech liturgických barvách, jsou krásně vyšívané a zachovalé, některé dubskému kostelu darovalo Klášterní Hradisko, když se rušily kláštery, některé tu zůstaly po bývalých duchovních
a o jednom se traduje, že je to dar císařovny
Marie Terezie dubskému kostelu. Výstavka je
doplněna řemeslnickým praporem z roku 1901
a řemeslnickými postavníky z roku 1885, které
patřily dubskému řemeslnickému cechu.
Zavzpomínáme i na zájezdy, které jsme
v roce 2019 podnikli. V květnu to byla Litovel s návštěvou pivovaru, která byla spojena i s ochutnávkou, dále návštěva expozice
Gustava Frištenského, kde jsme se dozvěděli
mnoho podrobností z jeho života. V září jsme
byli na výletě v Javorníku na zámku Jánský
vrch a byli jsme se podívat na krásně opravenou Tančírnu v Račím údolí. Tento zájezd pro
seniory pořádá Olomoucký kraj. Nemohu pominout výlet do Polska, který pro nás v srpnu uspořádal náš pan probošt jako odměnu za
úklid kostela a hlídací služby. Byl to zájezd na
oslavu „Svátku zeleně“. Zájezd plný překvapení, dobrého jídla a dobré zábavy, kde jsme
si zatančili s polskými hostiteli, zazpívali jsme
jim české písničky a všichni jsme se dobře pobavili. Největší zážitek, téměř pro všechny, byl
8kilometrový výlet selským povozem tažený
opentlenými koníky. K zájezdům patří i týdenní rekreační pobyt v Sezimově Ústí v hotelu
MAS, kterého se účastnilo šest našich členů.
Tyto pobyty jsou pořádány Krajskou radou
seniorů, která spolupracuje s hotelem MAS.

V hotelu se o nás příkladně celý týden starali,
jídlo bylo výborné, hotelový bazén celý den
k dispozici – voda 300 oC, připraveny různé
soutěže, zájezdy – Tábor, Čapí hnízdo, zámek
Jemniště, Třeboň. Všichni, kteří jsme se tohoto
pobytu zúčastnili, jsme odjížděli velice spokojení a každému tenhle pobyt můžeme jenom
doporučit.
V květnu se pět našich členů zúčastnilo
krajských sportovních her v Olomouci a dovezlo si krásné pamětní medaile.
Ke vzpomínkám patří i tři krásná odpoledne, která pro nás připravily děti ze školní družiny. V červnu to byla sportovní soutěž, která
proběhla na sokolské zahradě. Soutěžilo se
v různých disciplínách přizpůsobených našemu
věku, ale ukázalo se, že zaujetí pro hru a soutěživost byla u obou věkových kategorií stejná.
Jak děti, tak i senioři se snažili, aby jejich družstvo bylo nejlepší a zvítězilo, oči zářily všem
stejně a děti i senioři se podporovali navzájem.
Druhé odpoledne se uskutečnilo v září, už
v novém školním roce. Tentokrát jsme se sešli v kulturním centru městyse a byla pro nás
připravena soutěž vědomostní. Otázky byly
vybrány z různých témat – sport, večerníčky,
knihy, tradice, zvířata a další jiná témata a některé otázky byly vskutku velmi těžké a zápasili s nimi jak děti, tak i senioři, ale společným
úsilím se na většinu otázek podařilo odpovědět.
A zas bylo vidět, že soutěž baví obě dvě skupiny, co nevěděly děti, doplnili dospělí a naopak.
Třetí odpoledne už bylo takové předvánoční setkání. Tentokrát schůzka začínala ve
škole, kde jsme se společně věnovali zdobe-

ní vánočních ozdob. Byly pro nás připravené vánoční ozdoby ze dřeva, které jsme měli
společně s dětmi vybarvit vánočními motivy,
nebo motivy podle vlastní fantazie. Děti se
do vymalování vrhly bez zábran, u dospělých
bylo vidět, že váhají, ale nakonec i oni vzali
štětec a pustili se do práce. Pokud někdo ze
seniorů štětec neovládal, děti to rády a ochotně
přebraly za něj. Po nazdobení jsme se společně přemístili k vánočnímu stromu na náměstí,
který jsme ozdobili, děti nám zazpívaly koledy
a každý ze seniorů dostal malý dárek.
Všechna tři odpoledne prožitá s dětmi byla
velmi pěkná a my jsme se hned cítili o několik
roků mladší. Za to musíme poděkovat hlavně
paním učitelkám ze školní družiny, že společně s dětmi tato setkání pro nás zorganizovaly
a připravily.
Konec roku vždy patří uspořádání předvánoční výstavy, která byla už 17. v pořadí,
a také předvánoční schůzce senior klubu, kde
nás navštíví Mikuláš s andělem a čertem, rozdají nám dárky a vylosují tombolu. V loňském
roce naši schůzku obohatili boleloučtí skauti,
kteří nám předvedli krásnou scénku o Marušce a 12 měsíčkách, pod vedením paní Světlany
Navrátilové. Všichni přítomní od skautů dostali perníček s přáním do nového roku.
Nyní už jsme v zajetí roku 2020 a těšíme
se, jaké zážitky nám přinese. A já bych přála
všem, aby to byly zážitky jen radostné a pěkné,
aby těch smutných okamžiků bylo co nejméně.
Za klub seniorů M. Škrlová

Pozvánka na Benefiční Galavečer v Dubu 2020
Vážení přátelé, dovoluji si Vás pozvat na 9. ročník Benefičního Galavečera v Dubu 2020,
který se stal v posledních letech tradičním hudebním setkáním pro všechny občany regionu,
v minulosti zasaženého ničivými povodněmi.
Benefiční Galavečer proběhne dne 19. září 2020 od 19.30 hod. v kostele Očišťování Panny Marie
v Dubu nad Moravou. Na četná přání se v letošním roce opět můžete těšit na pana

Václava Neckáře a skupinu Bacily.
V rámci večera vystaví své mimořádné obrazy paní Eva Ova.
Těchto osm zastavení inspirovaných modlitbou Františka z Assisi
„Učiň mne Pane nástrojem“ namalovala přímo pro tento večer.
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 mezi Mobilní hospic Nejste sami.
O zahájení předprodeje vstupenek budete informováni.
Pro připomenutí můžete zhlédnout foto z předchozích ročníků na www.jitkablahova.cz.
Na setkání s vámi se těší Jitka Bláhová, pořadatel a producent akce.
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