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Občasník městyse
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Společenská kronika
za období od 1. 5. 2020 do 30. 11. 2020

Do svazku městyse Dub nad Moravou byli zapsáni:
Kleprlík Benjamin

Dreksová Viktorie

Jiroutová Sofie

Raichová Tereza

Boulová Hana

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

Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se dožili významného životního jubilea a oslavili 80 a více roků:
Faltus Václav 			 80 roků

Pospíšilová Květoslava		 86 roků

Vodička Štěpán			 83 roků

Šilhová Marie			 84 roků

Kučerová Mária			 82 roků

Zedníková Marie			 92 roků

Skřítecká Věra

80 roků

Hanzlíková Ludmila			 86 roků

Slívová Dagmar			 84 roků

		 84 roků

Fišerová Eva			 82 roků

MVDr. Coufalík Vojtěch		 94 roků

Kochaníčková Marie 			 80 roků

Hradilová Ludmila			 87 roků

Tesařík Jaroslav			 95 roků

Skácel Ludvík			 84 roků

Suchánková Marie			 82 roků

Neubauerová Helena			 80 roků

Fišer Josef			 87 roků

Veselý Miroslav			 84 roků

Zdražil Stanislav			 82 roků

Hušáková Libuše			 80 roků

Matoušková Zdenka			 87 roků

Eštvanová Helena			 84 roků

Škrlová Marie			 83 roků

Veselá Marie 			 81 roků

Rychlá Zdenka			 88 roků

Hradilová Olga			 85 roků

Spáčilová Veronika 			 83 roků

Podmolíková Marie			 81 roků

Vychodilová Vlasta			 89 roků

Sviták Vladimír			 85 roků

Wagnerová Drahoslava		 83 roků

Šebesta Jaroslav			 81 roků

Kočičková Marie			 90 roků

Vysloužil Vojtěch			 86 roků

Šilhová Věra			 83 roků

Hrabalová Ludmila			 81 roků

Fryčová Anna			 90 roků

Kočová Marie			 86 roků

Kopeček Vlastimil			 83 roků

MUDr. Hrabal Alois			 82 roků

Bejdáková Berta			 91 roků

Šilha Václav

Přejeme hodně zdraví do dalších let.

Rozloučili jsme se s těmito spoluobčany:
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Kapečka Antonín

Dub nad Moravou

Soušková Emílie

Bolelouc

Skopal Jaroslav

Dub nad Moravou

Kochaníček František

Dub nad Moravou

Čechová Milada

Dub nad Moravou

Spáčilová Julie

Bolelouc

Pulchertová Marie

Dub nad Moravou 		

Kluka Miroslav

Bolelouc

Fišer Jaroslav

Dub nad Moravou

Hanzlík Bohumil

Dub nad Moravou

Mádr Jan

Dub nad Moravou

Sekanina Zdenek

Dub nad Moravou 		

Trefil Josef

Bolelouc

Kořínek Vladimír

Dub nad Moravou

Malenda Martin

Dub nad Moravou

Grygar Vladimír

Dub nad Moravou 		

Hrubá Olga

Bolelouc

Bola Josef

Tučapy

Pavelková Hana

Dub nad Moravou

Brada Josef

Dub nad Moravou		

Sedláček Adolf

Bolelouc

Kovaříková Věra

Tučapy

Šálková Eva

Dub nad Moravou

Šemberová Ludmila

Dub nad Moravou

Hradilová Marie

Bolelouc



Eva Dohnálková, matrikářka

Vítání občánků
V sobotu 13. června 2020 byli v altánu na
školní zahradě slavnostně přivítáni noví občánci našeho městyse. Vzhledem k tomu, že
na jaře bylo omezeno shromažďování kvůli
koronavirovým opatřením, bylo vítání přesunuto až na červen. Celkem 18 občánků ve
třech skupinkách přivítal proslovem starosta
městyse Ing. Ivo Čečman a program doplnily svým vystoupením děti ze základní školy
pod vedením paní učitelky Jaromíry Gregárkové. Všechny nově narozené děti dostaly
od obce pamětní knížečku a finanční hotovost. Do nového života přejeme všem dětem
hodně zdraví a štěstí a spokojený život ať už
v Dubu, Tučapech nebo Bolelouci.
(hpe)
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Ocenění za pomoc druhým
Před zahájením zasedání zastupitelstva
městyse, které se konalo 16. září 2020, byly
předány z rukou pana starosty Ing. Ivo Čečmana pamětní listy a medaile našeho městyse
občanům a spolkům, kteří se v jarní vlně koronavirové pandemie podíleli na pomoci druhým. Průvodního slova k tomuto ceremoniálu
se ujal radní městyse pan Pavel Piňos, který
se také postaral o výrobu pamětních listů.
Ocenění pro jednotlivce bylo uděleno za šití
a distribuci roušek, kterých byl na jaře opravdu nedostatek. Roušky poskytli nejen našim
spoluobčanům, ale i nemocnicím v Olomouci či domovu důchodců v Tovačově. Oceněni
byli: Iveta Šilhová, Dana Hrdličková, Romana
Hradilová, Jitka Látalová, Romana Perutková,
Petra Opluštilová, Martina Langerová, Jarmila Mádrová, Alena Konečná, Leona Smělá,
Petra Kopečková a Anna Bejdáková. Za šití
a distribuci roušek a poskytnutí ochranných
pomůcek pro naše spoluobčany bylo ocenění
uděleno i Sboru dobrovolných hasičů Dub nad
Moravou, 11. koedukovanému oddílu Junáka
Medvid – Bolelouc, skautským oddílům Dakota a Severka z Dubu nad Moravou a pedagogickému kolektivu ZŠ a MŠ Dub nad Moravou. Zaměstnankyně školní jídelny převzaly
ocenění za nepřerušení chodu školní jídelny
během uzavření školy a poskytnutí stravy pro
naše seniory. Samostatné ocenění si vysloužila
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i výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů Dub nad Moravou za pomoc při úklidu po

ničivých povodních v obcích na Uničovsku.
(hpe)

Hydraulické vyprošťovací nůžky
Pro místní JSDH byly zakoupeny do zásahového vozidla od města Velká Bystřice použité
hydraulické vyprošťovací nůžky, které pomohou
zasahující jednotce při dopravních nehodách.
Dostane se tak co nejdříve ke zraněným osobám uvězněným v poničených vozidlech a po-

skytnou jim první pomoc v co nejkratší době.
Dotace Olomouckého kraje byla poskytnuta
z Programu na podporu JSDH 2020 ve výši
37 300 Kč. Celkové náklady na pořízení nůžek
činily 80 000 Kč. Městys poskytnul zbývající
částku na pořízení ve výši 42 700 Kč.

Statistika zásahů JSDH v roce 2020
Typ zásahu

Počet zásahů

Celkový čas zásahu v hod.

Dopravní nehoda silniční

4

3,10

Ostatní pomoc

1

0,55

Planý poplach

1

0,22

Požár

10

18,23

Technická pomoc

14

59,11

Celkem za jednotku

30

82,01

Dotace z Ministerstva kultury na podporu knihovny
Ministerstvo kultury poskytlo z programu „veřejné informační služby knihoven“
našemu městysi dotaci ve výši 25 000 Kč.
Z této dotace byla zakoupena do knihovny
v Dubě nová počítačová sestava včetně tiskárny a knihovnický software Tritius. Tímto jsme

získali moderní, plně webový systém, který je
použitelný odkudkoli bez omezení a pod vedením naší pověřené Knihovny města Olomouce
jsme se zařadili do regionálního kooperačního systému. Zbylé náklady na akci ve výši
9 697 Kč poskytl městys z vlastních zdrojů.

Rozšíření strojní flotily
V červenci 2020 byl pořízen pro údržbu
travnatých ploch městyse traktor SECO, který
nahradil stávající starou sekačku Wisconsin, jejíž opravy již byly nerentabilní. Traktor je určen
pro celoroční využití a byl pořízen za částku
192 833 Kč včetně příslušenství. Největší výhodou tohoto nového stroje je vysokozdvižný
koš, čímž odpadá nutnost nakládat posekanou
trávu ručně a je možné ji ihned sypat do připraveného kontejneru. Na podzim se výborně hodí

též ke sběru listí. V zimě poslouží k úklidu sněhu pomocí sněhové radlice s možností doplnění
o rozmetadlo posypové soli.
Nově je pořízen i stroj na likvidaci plevele
INFRAWEED®, který bude primárně využíván
na odstranění plevele z chodníků, obrubníků
a všude tam, kde není možné využít sekačku.
INFRAWEED® využívá kombinace infračerveného tepla a silného proudu horkého vzduchu. Horký vzduch likviduje již vzrostlý plevel,

infračervené záření likviduje semena plevele
v půdě do hloubky cca 3 cm. Díky kombinaci
infračerveného záření a horkého vzduchu dojde
k přirozenému vadnutí ve velmi krátkém čase.
Kromě toho tento systém z velké části zbavuje
semena klíčivosti a tím zpomalí růst.
(hpe)
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Návrh rozpočtu městyse Dub nad Moravou 2021
Rozpočtové příjmy
Pol.

Popis

Schválený rozpočet na r. 2020

Upravený rozpočet na r. 2020

Návrh rozpočtu na r. 2021

5 800 000,00

5 800 000,00

5 800 000,00

130 000,00

130 000,00

50 000,00

1111

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

1112

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

1113

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

1121

Daň z příjmů právnických osob

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

1211

Daň z přidané hodnoty

1340

Poplatek za provoz, shrom., ... a odstr. kom. odpadu

1341

Poplatek ze psů

20 000,00

20 000,00

23 000,00

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

230 000,00

230 000,00

230 000,00

1361

Správní poplatky

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1381

Daň z hazardních her

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1511

Daň z nemovitých věcí

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

4111

Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR

4112

Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu

4116

Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

20 000,00

4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

600 000,00

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

37 300,00

1019

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

275 000,00

24 136,00

275 000,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly

100 000,00

1 176 133,21

1 200 000,00

3314

Činnosti knihovnické

2 000,00

900,00

2 000,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

3 500,00

2 794,00

3 500,00

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

32 700,00

17 000,00

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

5 000,00

2 660,00

5 000,00

3511

Všeobecná ambulantní péče

50 000,00

40 997,00

50 000,00

3612

Bytové hospodářství

1 050 000,00

991 671,28

1 100 000,00

3613

Nebytové hospodářství

330 000,00

312 310,56

330 000,00

3632

Pohřebnictví

3639
3722

550 000,00

550 000,00

550 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 000 000,00

724 000,00

778 620,00

750 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

830 000,00

830 000,00

1 000 000,00

2 087 250,00
1 552 300,00

1 536 300,00

1 552 300,00

235 000,00
5 000,00

5 000,00

4 000,00

8 504,00

5 000,00

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

220 000,00

57 269,68

220 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

26 000,00

27 580,00

32 500,00

3725

Využívání a zneškodňování komun. odpadů

210 000,00

206 083,63

210 000,00

5512

Požární ochrana – dobrovolná část

25 000,00

11 200,00

10 000,00

6171

Činnost místní správy

1 000,00

1 180,00

1 000,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1 000,00

2 156,28

2 000v,00

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

350 000,00

350 000,00

400 000,00

31 773 800,00

29 860 618,00

31 498 300,00

Schválený rozpočet na r. 2020

Upravený rozpočet na r. 2020

Návrh rozpočtu na r. 2021

Rozpočtové příjmy celkem

Rozpočtové výdaje
Pol.
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Popis

2212

Silnice

3 625 000,00

6 625 000,00

3 895 000,00

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

6 660 000,00

5 760 000,00

2 320 000,00

2292

Dopravní obslužnost veřejnými službami

245 550,00

245 550,00

245 550,00

2310

Pitná voda

500 000,00

500 000,00

600 000,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly

983 000,00

1 959 250,00

938 000,00

2333

Úpravy drobných vodních toků

100 000,00

2 600 000,00

2 700 000,00

3113

Základní školy

3314

Činnosti knihovnické

3 800 000,00

3 800 000,00

3 500 000,00

70 000,00

105 000,00

61 000,00

3319
3326

Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. a hist. povědomí

603 000,00
100 000,00

503 000,00
100 000,00

498 000,00
100 000,00

3349
3399

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

60 000,00

60 000,00

50 000,00

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

89 000,00

89 000,00

86 000,00

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

1 238 000,00

1 138 000,00

898 000,00

3421
3429

Využití volného času dětí a mládeže

206 000,00

244 000,00

200 000,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace

25 000,00

25 000,00

25 000,00

3511

Všeobecná ambulantní péče

97 000,00

97 000,00

90 000,00

3525

Hospice

5 000,00

5 000,00

5 000,00

3612

Bytové hospodářství

635 000,00

635 000,00

1 585 000,00

3613

Nebytové hospodářství

163 000,00

163 000,00

185 000,00

3631

Veřejné osvětlení

363 000,00

514 000,00

425 000,00

3632

Pohřebnictví

563 000,00

163 000,00

1 155 000,00

3635

Územní plánování

100 000,00

100 000,00

100 000,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

2 018 100,00

1 518 100,00

757 000,00

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

50 000,00

50 000,00

50 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 516 000,00

1 516 000,00

2 015 000,00

3725

Využívání a zneškodňování komun. odpadů

250 000,00

250 000,00

180 000,00

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2 609 000,00

2 669 000,00

2 405 000,00

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

3900

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

4329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

1 100 000,00
30 000,00

20 000,00

20 000,00

30 000,00

25 000,00

4350

Domovy důchodců

15 000,00

15 000,00

0,00

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

100 000,00

100 000,00

100 000,00

5213

Krizová opatření

100 000,00

100 000,00

100 000,00

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

504 000,00

599 000,00

500 000,00

5512

Požární ochrana – dobrovolná část

373 000,00

623 000,00

406 000,00

6112

Zastupitelstva obcí

1 550 000,00

1 550 000,00

1 550 000,00

6117

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

6171

Činnost místní správy

4 340 000,00

4 180 000,00

4 207 000,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

25 000,00

25 000,00

25 000,00

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

125 000,00

125 000,00

130 000,00

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

350 000,00

350 000,00

400 000,00

6399

Ostatní finanční operace

800 000,00

854 620,00

800 000,00

6402

Finanční vypořádání minulých let

12 000,00

12 000,00

15 000,00

6409

Ostatní činnosti j. n.

Rozpočtové výdaje celkem

31 000,00

1 130 000,00

213 300,00

1 134 000,00

36 127 650,00

40 261 820,00

35 580 550,00

Schválený rozpočet na r. 2020

Upravený rozpočet na r. 2020

Návrh rozpočtu na r. 2021

4 353 850,00

5 469 850,00

4 082 250,00

4 353 850,00

5 469 850,00

4 082 250,00

Financování
Pol.
8115

Popis
Změny stavů krátkodobých prostředků na bank. účtech

Financování celkem

REKAPITULACE:
Příjmy
celkem
Výdaje
celkem
Financování celkem

31 498 300,00
35 580 550,00
4 082 250,00

Ing. Ivo Čečman,
starosta městyse
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Revitalizace Mariánská dokončena
Z minulého čísla zpravodaje jistě víte o rekonstrukci místní komunikace Mariánské,
což ve své podstatě znamená řešení prostoru
mezi kostelem a farou a následnou část po
roh horní budovy dubské školy. Před začátkem prázdnin se zastupitelé rozhodli tuto
rekonstrukci rozšířit až po napojení místní
komunikace Mariánské s ulicí Pod školou.
Jako zhotovitel byla schválena firma SOPOSTAV-stavební s.r.o., která prováděla i druhou etapu rekonstrukce. Cena za tyto práce
byla vysoutěžena na částku 900 000 Kč. Tato
úprava podle našeho mínění logicky navázala
na dříve provedené úpravy hlavního vstupu
do budovy základní školy. Součástí této tře-

8

tí etapy byla instalace kamerového systému
a výstavba zdi oddělující prostor mezi farou
a multifunkčním hřištěm. Dokončená akce
bude zkolaudována 8. prosince 2020. Jako
drobnost můžeme uvést i to, že se na opravenou bránu do bývalé farní zahrady vrátila
po patnácti letech busta hraběte Peteányho, jednoho z největších sponzorů výstavby
poutního chrámu a celého areálu. Touto rekonstrukcí získal celý prostor celistvý vzhled
a věříme, že bude dobře sloužit všem uživatelům, ať už školákům, učitelům, poutníkům,
ale hlavně všem občanům.
(iče)

Revitalizace náměstí
V minulém čísle jsme vás informovali
o probíhající revitalizaci náměstí a prostoru před úřadem městyse. Práce byly dokončeny v červenci, kdy byla stavba také
zkolaudována a Ing. Zdeněk Luža (oblastní
manažer firmy Skanska) předal hotové dílo
přestřižením pásky společně s projektantem
Ing. arch. Pavlem Pospíšilem a starostou
městyse Ivo Čečmanem. Oprava ve výši necelých 5 mil. Kč spočívala v celkové úpravě
plochy před vchodem do budovy, rozšíření
parkovacího stání na 15 automobilů, celko-

vé rekonstrukci nákladní rampy do prodejny
potravin a položení nového asfaltového povrchu, a to až za zadní část budovy. Zároveň
bylo před vchodem vybudováno důstojné
místo pro památník obětem válek, který sem
byl přesunut z části náměstí za komunikací
II/150. V ceně díla byla i dodávka nového
mobiliáře – dvou laviček, tří stojanů na kola,
dvou odpadkových košů a dvou kusů vlajkových stožárů.
(hpe)
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Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
Vážení spoluobčané,
rád bych se s Vámi
podělil o pár informací
týkajících se práce naší
školy v této zvláštní
době.
Vrátím se do března
2020, tedy minulého školního roku, kdy jsme byli
nuceni ze dne na den ukončit prezenční vzdělávání. Bez jakékoliv možnosti přípravy se učitelé, žáci, ale především rodiče ocitli v naprosto
neznámé situaci. Ta byla ještě navíc umocněna
tím, že distanční výuka nebyla pro žáky povinná a také nikdo nevěděl, jestli tato situace bude
trvat týden, měsíc nebo déle. Vyzkoušeli jsme
mnoho různých možností, jakým způsobem by
bylo možno výuku realizovat, a postupně jsme
se rozhodli, že budeme všichni využívat MS
Office. Velmi nám všem pomohlo to, že jsme
v prosinci 2019 mohli z projektu pořídit nové
notebooky pro všechny učitele a tím umožnili
každému zvlášť pracovat se svou třídou. Také
jsme školu v lednu 2020 zaregistrovali do MS
Office a všem dětem i zaměstnancům zřídili
během února a března jejich školní e-maily na
doméně skoladub.cz. Žáci naší školy tak mají
po celou dobu školní docházky k dispozici nejen školní e-mail, ale především zcela zdarma
všechny aplikace MS Office, jako je Word, Excel, PowerPoint a mnohé další. Všechny tyto
aplikace mají k dispozici online, ale také si je
mohou volně stáhnout jako desktopovou verzi,
a to celkem na 15 zařízení: 5x na počítač, 5x do
mobilního telefonu a 5x do tabletů. V porovnání s některými školami, kde podobnou službu
nenabízejí, je toto vpravdě vstřícný krok a velká
podpora při zajištění fungující distanční výuky.
Na začátku školního roku 2020/2021 jsme
již tušili, že by se mohla opakovat situace
z jara a nechtěli jsme nic ponechat náhodě.
Všichni učitelé v průběhu září prošli několika
školeními MS Teams, aby v případě potřeby
už mohla distanční výuka, která se mezitím
uzákonila jako povinná, fungovat. Byli určeni
dva učitelé, kteří ostatním ochotně a nezištně
pomáhali řešit problémy, kterých se vyskytovalo a stále vyskytuje mnoho. Výsledkem
bylo, že v okamžiku uzavření školy již děti odcházely domů s náhradním rozvrhem a přesně
věděly, kdy a jaký předmět budou mít online.
Počítačová gramotnost učitelů se od minulého
roku velmi zlepšila, a to především díky nim
samotným, jejich ochotě učit se nové věci a zápalu, s jakým svou práci vykonávají. Po celou
dobu této krize jsme se snažili zachovat chod
školní jídelny, a to především pro potřeby MŠ
a stravování našich starších spoluobčanů. Uvědomovali jsme si, že v této těžké době to pro
ně je důležitá služba.
Jako by toho nebylo málo, dva dny před zahájením školního roku kvůli vydatnému dešti
a zejména kanalizaci v havarijním stavu byla
vyplavena školní družina. Škoda na zařízení
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objektu byla cca 150 tisíc korun. Bylo nutné
objekt řádně vysušit, vyměnit podlahovou
krytinu, polovinu nábytku nechat znovu vyrobit a také část objektu nově vymalovat. Díky
opravdu velmi vstřícnému a operativnímu
přístupu pana starosty, radních a zastupitelů
a díky přístupu Zednictví pana Veselého se podařilo ve velmi krátkém čase zrekonstruovat
kanalizaci od kostela až po náměstí a eliminovat tak případné další vyplavení objektu.
Nečekaná situace s výskytem nového koronaviru a stále se měnících vládních opatření
změnila na pár týdnů i život v mateřské škole.
Adaptace dětí na předškolní vzdělávání, jejich
postupná socializace a obyčejná možnost být
součástí nějaké malé sociální skupiny byla dětem náhle přerušena a odebrána. Po pár dnech
chaosu jsme vzali situaci tak, jak je, a snažili
se z ní vytěžit to dobré. Paní učitelky se účastnily webinářů, tvořily nové pomůcky a snažily
se zútulnit prostředí školky. A protože rodiny
byly nuceny trávit spolu daleko více času, připravili jsme pro ně „výzvy“, kde si společně
mohly krátit čas rozmanitými úkoly v přírodě
či doma. Zpětnou vazbou byla fotodokumentace či psaní dojmů, jak se jim při plnění úkolů vedlo. Začátkem května také proběhl zápis
nových dětí, bohužel bez jejich účasti. Mnoho
z nich šlo poprvé do školky, aniž by vědělo, jak
to tam bude vypadat a co je čeká. Čas se ale
nezastavil a přiblížil se konec školního roku,
což pro naše předškoláky znamenalo ukončení
důležité životní etapy. Oslavu jsme však letos
pojali skromně. O pasování, vystoupení a následnou zahradní hostinu děti nepřišly a rodiče mohli zhlédnout celý ceremoniál na videu
a fotografiích. V současné době lze jen těžko
odhadovat, co bude zítra, a proto si dny v mateřské škole užíváme sice s omezením, ale zato
s nadšením a pokorou k přítomnosti této životní
zkoušky. Děti čeká mikulášská nadílka, vánoční besídka i překvapení pod stromečkem.
Co nás čeká v roce 2021? Získali jsme 90%
dotaci na odbornou učebnu jazyků a úpravu
vstupu do budovy na náměstí v celkové výši

cca 2 mil. Kč. O přípravě a realizaci této investiční akce budu informovat v budoucích vydáních našeho zpravodaje.
Věřím, že se nám konečně podaří připojit
mateřskou školu k veřejné kanalizaci v ulici
Sokolská. Doposud vyvážíme septik, který je
umístěn na dvoře MŠ a na počátku 3. tisíciletí
jistě jde o poněkud zastaralý způsob nakládání
se splaškovou vodou. Prostředí mateřské školy
bude významně vylepšeno i další dotační investicí, a to realizací přírodní zahrady s environmentálními hracími prvky v celkové výši
cca 600 tisíc Kč. Na tento počin jsme získali
dotaci ve výši 70 %.
Z oblasti plánovaných či již připravených
projektů bych rád zmínil vybudování dětského
dopravního hřiště v MŠ, opět dotačně podpořeného. Dále bude na řadě rozšíření školní jídelny, konkrétně vybudování nové přístavby k
nevyhovující stávající školní jídelně – projekt
je již hotov a čekáme na výzvu, která by jeho
realizaci umožňovala. S ohledem na výši nákladů není dostupná realizace jen z prostředků
městyse, nicméně jsem optimista a doufám, že
nás štěstí v oblasti státních či evropských dotací neopustí!
Co dodat na závěr? Snad jen připomenout
to, na čem si naše škola po léta zakládá: jsme
otevřeni všem konstruktivním připomínkám,
návrhům, dotazům i formám spolupráce ze
strany rodičů a veřejnosti. Zdůrazňuji toto zaměření i navzdory některým negativním reakcím a názorům, které se občas v řadách rodičů
a veřejnosti objevují. Jsem si vědom toho, jak
situace v této nelehké době může komplikovat život dětem i rodičům a jitřit naše emoce.
Přesto věřím, že v novém kalendářním roce
začneme pracovat v klidnějších podmínkách
a stále s radostí.
Přeji Vám všem klidný advent, v rámci
možností příjemné prožití Vánoc, a především
pevné zdraví.
Mgr. Radim Voštinka,
ředitel školy

Skautská hlídka
Informace o činnosti skautských oddílů Dakota a Severka Dub nad Moravou
Zdravíme srdečně všechny naše spoluobčany a stručně Vás seznámíme s naší činností
od začátku roku 2020. Vzhledem k neblahé
situaci, která nastala s nástupem pandemie nemoci covid-19, jsme museli dvakrát pozastavit naši činnost. To druhé letošní zrušení stále
ještě probíhá a nikdo nemá tušení, kdy skončí.
I v této nečekané a velmi nepříjemné situaci
jsme v rámci povolených možností pokračovali dál. Ale vezměme to popořádku.
Od ledna do začátku března (než přišel zákaz) jsme pravidelně ve čtrnáctidenních cyklech jezdili i s našimi spoluobčany na oblíbený
bazén do Přerova. Letos to byla již 23. sezóna.
Ve stejnou dobu jsme společně s olomouckými skauty rozběhli Rádcovský kurz SMRK.
Čtyři víkendové pobyty napomohly k vyškolení nových rádců při vedení družin.
Těsně před jarním omezením volnočasových aktivit jsme uskutečnili náš tradiční
Country bál.
Po něm již nastala tzv. „roušková doba“. My
jsme nelenili a vyslyšeli prosbu MUDr. Lumíra Kantora – Bizona (senátora za náš kraj)
o pomoc se zajištěním výroby roušek pro Olomouckou FN a Vojenskou nemocnici. Též pro
domovy důchodců či naše občany. V koordi-

naci s okresní radou Junáka jsme se obrátili
na místní skupinu maminek z našeho městyse,
které už šily, a ty nám vyšly ochotně vstříc.
Fungovalo to výborně. Skauti z Olomouce
nám vozili materiál, naši roveři a rangers nám
pomáhali stříhat mustry, aby se šičky nezdržovaly. Vzory jsme poté rozváželi a maminky
šily. Ušilo se přes 4500 ks roušek. Všem zapojeným patří ten největší DÍK! Poděkování patří
i našemu městysi za finanční podporu na nákup šňůrek. Později byl našim skautům za tuto
pomoc předán pamětní list a medaile městyse.
Tu samozřejmě dostali i všichni ostatní, kdo se
na této akci v krizové době podíleli.
Naše činnost pokračovala i po rozvolňování restrikcí všemi akcemi, které pořádáme
každý rok. Nevynechali jsme sběr železa, ani
obnovu poutního místa na Staré Vodě. Vše za
přísných hygienických podmínek. A ty musely být dodrženy i na letním táboře v Lipové.
Tam nás velmi potrápilo deštivé počasí a podmáčené louky. Lopatami jsme odházeli tuny
bahna, museli sehnat a dovézt 5 tun makadamu na vyztužení brodu a přístupových cest.
V den příjezdu jsme řešili, ne jak dostaneme
děcka do tábora, ale jak tam dostaneme jejich věci. Nakonec nám velmi pomohli kluci

z Věrovan, kteří přijeli se čtyřkolkami s vozíky a tím bahnem projeli až na louku. Ale
použiji slogan: “Když to miluješ, není co řešit.“ Vždy říkám našim svěřencům: “Když je
hezky, umí tábořit každý blbec.” Užili jsme si
nádherných 17 dnů v lesích Drahanské vrchoviny a my pevně věříme, že se situace zlepší
a my budeme za rok opět moci stavět týpí se
spoustou dětí okolo nás.
V září jsme uskutečnili další ročník sbírky
pro nevidomé “Světluška”. Ačkoliv nás bylo
méně a lidé moc neotvírali, přesto jsme vybrali opět více než loni. A to bezmála 45 tisíc korun! V Praze jen nevěřícně kroutili hlavami. Je
to jen díky tomu, že naši členové obešli obce
od Charvát až do Věrovan. Velký dík patří lidem, kteří nám přispěli, a také všem dobrovolníkům s kasičkami. Ještě jednou velké DÍKY.
V listopadu jste mohli obdivovat vydlabané
dýně, které pravidelně rozsvěcujeme k památce zesnulých. Tímto děkujeme paní Chytilové
z Dubu za darované dýně, skautům a rodičům
našich dětí, kteří si dýně vyzvedli, vykrájeli
a dovezli k rozsvícení.
Co víc na závěr přát? Jen pevné zdraví a na
viděnou při některé naší akci. Mějte se necovidově!!!
Lubomír Vaňák – Ester
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Jaký byl rok 2020 v SDH Dub nad Moravou
Vážení spoluobčané, bratři a sestry hasiči,
je doba adventní, doba, kdy se díváme na
to, co jsme v uplynulém roce prožili, a zamýšlíme se nad tím, co nás v budoucím roce
čeká. Nebojte se, nebudu zde vyjmenovávat
naši činnost v končícím roce, od toho máme
výroční schůzi, rád bych vzpomenul na pár
okamžiků, z nichž jsem měl radost.
Těžko nezačít tím hlavním, a to je naše
obecní výjezdová jednotka. Klidněji se mi
usíná, když vím, že je tu parta profesionálně
cvičených chlapů, kteří jsou na zavolání připraveni pomoci, bez nároku na odměnu, tam,
kde jde o život.
Rád touto cestou tlumočím poděkování od
samospráv z Dlouhé Loučky, Šumvaldu, Bedřichova či sousedního Brodku, kde naši chlapi
zasahovali při letošních povodních, přes třicet
výjezdů k automobilovým nehodám či požárům mluví za vše. V letošním roce se podařilo
s přispěním Olomouckého kraje a naší obce
dovybavit zásahové vozidlo o pneumatické
nůžky. Co dokáží, jste mohli zhlédnout na letošním dni s IZS na výletišti v Bolelouci.
Velkou radost mi letos udělala naše „sportovní sekce“. Po dlouhé době soutěžila družstva dětí, mužů i žen. Máte vidět to zaujetí
našich nejmladších hasičů a jejich rodičů na
pravidelných trénincích, vzornou reprezentaci
našeho městyse družstvem dospělých a také
družstvem žen, které dosahovalo nejvyšších
met v Hanácké extralize. S poťouchlostí sleduji, jak pan Bola nestačí vyrábět poličky na
poháry a ceny. „Moji milí sportovci a nejsilnější hasičko Olomouckého kraje, děkuji Vám
za Vaši vzornou reprezentaci našeho sboru
a městyse, jen tak dál, rád příští rok zajdu za

V letošním roce nás neočekávaně opustily tři
výrazné pilíře hasičského
sboru v Dubu nad Moravou. Alespoň touto fotografií chceme vzpomenout
na jejich nezištnou a obětavou práci jak pro sbor,
tak pro městys. Bratři, za
všechno moc děkujeme.
Čest Vaší památce.
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panem starostou a požádám ho o přístavbu, ať
jsou ty poháry kam dávat“.
Na tuto aktivitu navazuje pořádání akcí
naším sborem. Den s IZS jsem již zmínil, na
poli sportovním to byla dětská a noční soutěž
v požárním sportu. Dětské soutěže se účastnilo 14 družstev, noční soutěže o putovní poháry našeho městyse se účastnilo rekordních
47 družstev ze tří moravských krajů.
Rád bych touto cestou poděkoval všem
členům i nečlenům, kteří se podíleli na rekonstrukci klubovny v 1. patře víceúčelové
budovy městyse, kde byla provedena nová
elektroinstalace, omítky, podlahy a nábytek.
Na výletišti v Bolelouci bylo provedeno statické zajištění hlavní budovy, nové základy byly
protaženy a na nich vyrůstá černá kuchyně.
Dále byla opravena příjezdová cesta a upra-

ven terén. Na základě odpracovaných více než
650 brigádnických hodin se v Bolelouci na výletišti mohla konat svatba nebo akce přesahující hranice našeho městyse, jako je OakFest či
mezinárodní setkání automobilistů.
Závěrem bych rád vzpomenul na bratry
hasiče, kteří nás letos opustili, budeme si je
připomínat na čestném místě u našeho praporu
a já věřím, že oni budou na naše konání z nebe
shlížet s laskavou shovívavostí.
Závěrem děkuji zastupitelům našeho městyse, všem přátelům, sousedům a členům
našeho sboru za podporu a práci odvedenou
v roce 2020. Do roku 2021 přeji vše dobré.
Bohu ke cti, lidem ku pomoci.
Karel Lón,
starosta SDH Dub nad Moravou

Z činnosti Spolku HATASPO ve zkratce
Ve zkratce jsme letos stihli několik hasičských závodů, probíhaly pravidelné tréninky
dětí a dorostu, díky dotaci z MŠMT jsme pořídili a zrekonstruovali kladinu, ve spolupráci
s MAS Hanácké Království jsme zrealizovali
další dva příměstské tábory a jeden pobytový
desetidenní již XX. letní hasičský tábor MORAVA pro 112 osob z celé ČR, opět proběhl
v našich obcích ve spolupráci s našimi seniorkami prodej „žlutých kvítků“ s výdělkem
15 874 Kč, díky sponzorům jsme pořídili na
vozík plachtu.
Za nejzajímavější počin v letošním roce
považujeme vznik našeho prvního hasičského kalendáře na rok 2021, který jsme nafotili v létě s dorostenkami. Vznikl proto,
abychom jeho prodejem získali nějakou tu
korunu na repasi mašiny a podporu činnosti
našeho spolku. V září probíhal výběr fotek
a shánění sponzorů, v závěru měsíce pak proběhl křest kalendáře, kmotrem byli primátor
města Prostějova František Jura a člen výkonného výboru SH ČMS br. Jiří Zips v místním
Pohostinství u Floriána. V říjnu se výroba
kalendáře doladila se sponzory a nyní je kalendář HOLKY-DORKY-HASIČKY-2021
ve verzi stolního i nástěnného kalendáře již
vytištěn a probíhá jejich distribuce. Objednat

si jej můžete na https://hasicky2021.webnode.cz/ nebo stačí zavolat na 724 983 780
či poslat SMS.
Domnívám se, že i když aktivity našeho spolku směřují především k výchově dětí
a mládeže, tak další činnost není zanedbatelná i přes všechna útlumová opatření. Všechny
naše aktivity můžete sledovat na FB Spolek

HATASPO nebo nově na https://hataspo.hasicovo.cz/ a rovněž na stránkách městyse.
Všem přejeme krásný vánoční čas, plno
elánu a zdraví do roku 2021, ve kterém oslavíme 5. výročí naší činnosti.
Mgr. Marcela Vystrčilová, předsedkyně
e-mail: hataspo@seznam.cz

Křest kalendáře

Medaile z Mistrovství ČR
V letošním roce se závodníci z Moravského veslařského klubu Haná zúčastnili již potřetí Mistrovství České republiky v Račicích.
I přes velmi nepříznivé počasí, zimu a déšť
se závodníkům podařil výborný výsledek. Už
v předchozích dvou letech závodníci dovezli
z každého mistrovství stříbrnou medaili. Letos
sice stříbrnou nevezli, ale za to tři bronzové!
Na start sobotních rozjížděk postavilo
celkem sedm posádek. Do nedělních semifinálových bojů postoupily všechny posádky
a všechny také do pondělních finálových jízd.
O medaile nakonec bojovaly čtyři posádky,
a to velmi úspěšně.
První medaili, a to bronzovou pro klub,
vybojovala děvčata na dvojskifu v kategorii
mladších žaček ve složení Karolína Grulichová, Tereza Vařeková. Další bronzovou medaili přidali kluci, také na dvojskifu v kategorii
starších žáků ve složení Matyáš Grulich, Ondřej Matoušek. Třetí finálový boj svedla Eva
Matoušková v kategorii mladších žaček na
skifu a po úžasném bojovném výkonu získala
4. místo. A medailové žně uzavřela děvčata na
párové čtyřce v kategorii mladších žaček ve
složení Karolína Grulichová, Tereza Vařeková,
Eva Matoušková a Kristýna Širáňová doplněné závodníci z Uherského Hradiště a získaly
také bronzovou medaili.

V neposlední řadě stojí za zmínku 11.
a 10. místo starších žaček ve složení Michala
Čapková a Kristýna Širáňová a 14. místo staršího žáka Filipa Ženožičky.

Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za
úžasné výsledky a reprezentaci klubu.
Zuzana Vodáková, trenérka
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Slovo senátora za Olomoucko
Vážené dámy, vážení pánové,
blíží se vánoční svátky a všechna jejich poetika je zatížená okolnostmi, které v poválečné
generaci nemají srovnání. Můžeme prožívat
strach a pocity bezmoci. Cítím velkou potřebu
povzbudit každého z Vás k osobní statečnosti,
trpělivosti a zodpovědnosti. Advent, čas radostného očekávání, k tomu přímo vybízí. Vejděme do těchto dnů s láskou a vlídností, šiřme
pokoj a víru v dobro.
I za těchto okolností, a možná právě proto, považuji za důležité informovat Vás alespoň stručně o práci, kterou jsem jako Váš senátor za poslední měsíce odvedl. Přes mnohá
protiepidemická omezení nadále pomáhám
obcím s dlouhodobými výzvami, které čekají
na svá řešení. Letos se na mě obrátili starostové Kožušan-Tažál, Charvát, Blatce a Dubu
nad Moravou a další ve věci řešení průjezdů
kamionů skrz jejich obce. Ty bezprostředně
ohrožuje bezpečnost obyvatel a soukromý,
obecní i krajský majetek. Zároveň se v Hlubočkách již delší dobu snažíme najít řešení
přepravy těžkého nákladu z místního kamenolomu přes centrum obce. Po konzultacích
s ředitelem olomoucké pobočky Správy železnic se podařilo prosadit technické změny
na železniční trati do investičních akcí Státního fondu infrastruktury. Díky tomu se náklad přesune ze silnic na koleje, což přinese
úlevu občanům Hluboček i Velké Bystřice.
Naopak Suchonice, Mrsklesy a Přáslavice se
potýkají s výzvami v oblasti zpracování nebezpečných odpadů a společně nás čeká řada
jednání na krajské, případně na ministerské
úrovni.
V září jsem se zúčastnil senátní mise na
Taiwan. Mým hlavním úkolem bylo diskutovat zkušenosti s bojem proti pandemii, kterou
ostrovní země zvládá výborně. Propojil jsem
kontakt mezi tchaj-pejskou a olomouckou
filharmonií, jejíž cyklus koncertů pro nastávající rodiče zaštiťuji. Po návratu do Olomouce jsem o taiwanské cestě mluvil na debatě
obohacené účastí sinologů a česko-taiwanské
rodiny. V době, kdy píšu tyto řádky, se věnuji
převzetí daru pěti linek na výrobu roušek do
Česka. Oslovil jsem přitom vedení Olomouckého kraje a jsem potěšen jejich zájmem, budou-li linky krajům nabídnuty.
V Senátu jsem předložil dlouho připravovaný návrh zákona o vzniku komory porodních asistentek. Přispěl jsem k řešení financování nákladné genové terapie Zolgensma pro
děti se spinální svalovou atrofií do dvou let
věku. Poté jsem svolal tým odborníků k otázce testování novorozenců na tuto zákeřnou
nemoc a současně se zabývám situací dětí
omezených diabetem. V červnu jsem pořádal
veřejné slyšení ohledně přístupu vlády ČR
k pandemii a s odborníky navrhl 20 doporučení pro zvládnutí tzv. druhé, podzimní vlny.
Snažím se prosadit zavedení pravidel, které

umožní návštěvy v nemocnicích u milovaných osob i během pandemie. S většinovou
podporou senátorů jsem podal ústavní stížnost za spravedlivé zvýšení rodičovského příspěvku rodinám s dětmi do 4 let. Také se mi
podařilo prosadit několik pozměňovacích návrhů zákonů, zejména ve složení povinného
očkování pro děti a kompenzaci odškodnění
újmy po povinném očkování. Potěšilo mne,
že na základě dat o mém hlasování v Senátu
jsem byl organizací Rekonstrukce státu oceněn za aktivní podporu protikorupčních návrhů zákonů.
V závěru bych rád poděkoval všem, kteří
se na mne s důvěrou obracejí. A stejně tak,
jako jsem během připomínky Dne ozbrojených sil děkoval vojákům 7. mechanizované

brigády za jejich statečnost a ochotu pomoci
naší zemi během koronakrize, děkuji všem,
kteří jsou svojí službou a posláním denně
konfontovani s touto epidemií. Řada z nás
sice může mít pocit, že nic nezmůže, ale často jen úsměv, dobré slovo, zájem o druhého
a chvilka věnovaného času změní situaci
k lepšímu.
Vánoční radost, zdraví a pokoj Vám i Vašim
drahým přeje
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.,
váš senátor za Olomoucko

Setkání s taiwanskou prezidentkou
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Návštěva císaře Františka Josefa I.
v Dubu nad Moravou v roce 1866
„Zavítal k nám lékař mocný, otec pečlivý, panovník dobrotivý, nejmilostivější císař
a král náš, a příchodem svým vlil nám hojícího balšámu do krvácejícího srdce. Na pouhou
zprávu, že Jeho Veličenstvo své věrné a válkou
sklíčené poddané navštíviti a potěšiti ráčí, obživla a vyjasnila se zkormoucená mysl naše.“
Tak popisují Olomoucké noviny císařskou návštěvu v Dubu nad Moravou v říjnu 1866.
Po ukončení prusko-rakouské války roku
1866 navštívil císař František Josef I. Čechy
a Moravu, aby se na vlastní oči se přesvědčil,
jak těžce byly jeho země v průběhu ozbrojeného konfliktu postiženy.
V neděli 21. října 1866 se František Josef I.
vydal z Olomouce na inspekci tovačovského
bojiště. V dubském kostele byla ráno sloužena mše svatá, na kterou se sešlo obyvatelstvo
z okolních obcí, a po mši čekalo na příjezd
panovníka. Ve 13 hodin přijel nejprve moravský místodržící Adolf von Poche a ministerský předseda hrabě Richard Belcredi a po prohlídce kostela promlouvali s lidem a slibovali
pomoc těm, kteří byli válkou poškozeni. Po
14. hodině přijel do Dubu i císař, jak o tom píší

Olomoucké noviny z 31. října 1866: „Po 2. hodině zazvonil na věži zvon hlásající blízkou
přítomnost nejvyššího zeměpána a již u sochy
sv. Josefa hrála hudba národní hymnu, a již
školní mládež provolávala císaři a králi ,Sláva‘, kterážto ozvěna vždy hlučněji k chrámu
zněla a tam p. proboštem a tisíci ústy opětována byla. Jeho Vel. blahosklonně děkoval všem
a sestoupiv kráčel do příbytku proboštského,
kamž všechny starosty předvolati a takto slovanským jazykem je osloviti ráčil: ,Slyšel jsem,
že jste letos trpěli mnoho. Bolelo mne to také.
Chci býti dle možnosti nápomocen, abych ulevil bídě vaší.‘“ Poté naslouchal císař výkladu
dubského probošta Jeronýma Lýska a starostů
okolních obcí, načež daroval farnosti 3000 zl.
pro farníky nejvíce postižené válkou a dubského starostu Jana Vystrčila vyznamenal Stříbrným záslužným křížem s korunou za jeho chování v době pruské okupace. „Před odchodem
svým ještě milostivě mluvil náš vznešený král
s veledůstojným p. proboštem o letošním suchu
a vida před sebou rozprostřené bojiště, ráčil
se tázati, zdali některá dělová koule zachvátila
farské stavení. A jakmile poukázáno bylo na
díru ve střeše, kde se kus
granátu zarazil, vyslovil
své podivení a zasedna
na knížecí vůz byl vezen
dupotem čtvero vranek
k Tovačovu. Množství
lidu doprovázelo vzácného hosta s hlučným
,Sláva‘ voláním.“
Na paměť císařské
návštěvy nechal dubský

probošt Jeroným Lýsek do průčelí farní budovy zasadit pamětní desku a spolu s ní i dělovou
kouli (pravděpodobně pruský dvanáctiliberní
kulový granát), která 15. července 1866 poškodila kostel. Pamětní deska byla mramorová
a nesla zlacený nápis: „Jeho Veličenstvo císař
a král František Josef I., prohlížeje zdejší bojiště ze dne 15. července, dům tento nejvyšší
návštěvou 21. října 1866 poctil.“ K jejímu vysvěcení došlo 3. března 1867, o čemž nám přinášejí následující zprávu Olomoucké noviny:
„V neděli dne 3. března konala se u nás pamětná slavnost. Zdejší veled. p. probošt Jeroným
Lýsek, všem znám co výtečný vůdce našeho
lidu, dal zhotovenou na jeho útraty mramorovou tabuli v čelo proboštské fary vezdíti, jejížto zlatý nápis také příštím věkům zvěstovati
bude, že sám císař a král náš František Josef I.
věrný národ hano-slovanský válečnou hrůzou
ztýraný milostivou návštěvou potěšil. Tento
nákladný pomník byl 3. března u přítomnosti
mnoha tisíců lidí od četného vel. duchovenstva slavným způsobem posvěcen. Hned na to
veled. p. probošt v srdečné, všech přítomných
dojímající řeči, přítomný lid ku věrné oddanosti našemu zeměpánu vzbuzoval a zvláště
všem vojínům vřele děkoval. Dlužno totiž podotknouti, že vojínové zdejší farnosti, kteří po
válce domů na dovolenou přišli, při této slavnosti zvláštní pocty dosáhli. Dal jich milený
pastýř hudbou před proboštství doprovoditi
a těmto v poslední válce za nás krvácejícím
bratrům znamenitý dar peněžitý blahosklonně
udělil. Při zvuku veselé hudby a uprostřed rachocení moždířů volali hlučně ,Sláva našemu
císaři a králi!‘ Opět nový důkaz, že právě oni
mužové, kteří svatých
práv našeho národa
neohroženě zastávají,
výtečnou věrností k svému císaři a králi lnou!“
Dle farní kroniky Dubu
byla deska v roce 1918
sejmuta a uložena někde v budově fary, zatím
se ji však nepodařilo
najít. Pokud by někdo
měl jakoukoli informaci o této desce, budeme
velmi rádi, pokud se o ni
s námi podělí (informace prosím posílejte na
e-mail: komitet@1866.
cz nebo prostřednictvím
úřadu městyse).
Jiří Synek,
Komitét 1866

Císař František Josef I.

Dubský farář Jeroným Lýsek
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Zákaz vjezdu tranzitní dopravy v našem městysi
Dnešní příspěvek do zpravodaje píši v listopadu roku 2020 a věřím, že až jej v prosinci
vezmete do ruky, už vás při čtení nebudou rušit
proudy kamionů. A bude to i vaší velkou zásluhou, protože jste podepsali petici, na jejímž
základě se věci daly do pohybu. Vůle většiny
občanů by měla být v tomto státě jasným ukazatelem směru, kudy by se měla legislativa ubírat.
Ne vždycky však legislativní iniciativa vzejde
od občanů nebo širší laické či odborné veřejnosti. Mnohdy je to právě tak, že změny legislativy
docilují poslanci nebo ministerstva, případně
lobbistické skupiny, aniž by tyto změny byly
v souladu s tím, co je opravdu potřebné. Mám
na mysli zejména to, že náš stát od 1. 1. 2020
zavedl mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny na dalších 868 kilometrů silnic I. třídy. Místo původních 234 kilometrů je nyní zpoplatněno celkem
1102 kilometrů. Rozšířil se také počet kilometrů
zpoplatněných dálnic, jakož i silnice I. třídy I/46
Olomouc, Slavonín-Olomouc, centrum, I/55
Přerov-Hulín, I/35 Křelov-Olomouc. Novela
vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným zavedla placení mýtného na
úseky silnic I. třídy, které jsou určeny k mezistátní a dálkové dopravě. Účelem těchto změn
bylo navýšení příjmů státního rozpočtu na investice do obnovy a rozvoje silniční infrastruktury.
Nicméně my jsme pocítili, jak narostla hustota
tranzitní dopravy v obci, a pokud pátráme po
příčinách, pak kromě uzavírek a oprav zejména v rámci města Přerova, jde právě o objíždění
zpoplatněných úseků pozemních komunikací.
V letošním roce jsem písemně oslovila mnoho
dopravců s dotazem, proč jezdí právě po silnici
II. nebo i III. třídy. Většina z nich neodpověděla, někteří však sdělili, že jim to nařídil dispečer
nebo ředitel dopravy. Ano, chovat se s péčí řádného hospodáře a spořit na nákladech za dopravu je v rámci firmy žádoucí, ale nemělo by se tak
dít na úkor občanů, kteří u takových silnic bydlí.
Dne 4. 11. 2020 vydal Magistrát města Olomouce veřejnou vyhlášku ve formě Opatření
obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to
na silnici II/570 ul. Zolova, Jižní a Keplerova
v Olomouci, sil. II/435 ul. Dolní Novosadská
v Olomouci, v Dubu nad Moravou a u křiž. se
sil. III/43516, sil. III/4353 ul. Grygovská v obci
Velký Týnec a v k. ú. Grygov, sil. III/43512
v Dubu nad Moravou a Věrovanech, sil. II/150
ul. Tyršova a Brodecká v Dubu nad Moravou,
sil. III/43515 v obci Věrovany a místní komunikaci ul. Kyselovská v Olomouci a s tím související užití dopravních značek, signálů a zařízení. Omezení 12tunové a těžší tranzitní nákladní
dopravy na silnici II/435 platí v úseku Nemilany až Polkovice, tj. včetně Dubu nad Moravou.
Bez tohoto úředního rozhodnutí není možné
instalovat dopravní značení na pozemních komunikacích. Proto je mezi vydáním takové veřejné vyhlášky a samotnou instalací dopravních
značek časová prodleva. V našem případě je
bohužel daná také tím, že výrobce dopravních
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značek, vybraný Krajským úřadem Olomouckého kraje, má údajně mnoho zakázek a není
schopen obratem pokrýt požadavky na jejich
výrobu. Ale v tuto chvíli už jsou vybetonované patky u silnice II/435 na sjezdu od Nemilan
a připravené na usazení dopravních značek.
Také jsou na stejném místě přenosné dopravní značky zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun,
i když je někteří řidiči nerespektují. A to je další věc, na které je třeba pracovat. I když budou
značky umístěné, ne všichni je patrně budou
dodržovat. Za tímto účelem jsme měli svolanou
společnou schůzku s Policií ČR, silničními úřady, celní správou, dopravními inspektoráty na
říjen roku 2020. Bohužel schůzku zmařil nouzový stav a zákaz shromažďování nad šest osob.
Tuto schůzku tedy máme v plánu svolat ihned
poté, co skončí nouzový stav. Jejím cílem je
domluvit dohled Policie ČR nad dodržováním
zákazových značek, jakož i rychlosti a vážení
vozidel, pokud tudy budou některá těžká vozidla i nadále projíždět. Hledáme místo, kde by
se kamiony mohly vážit. Z hlediska požadavků
legislativy není jednoduché najít vhodnou plochu v dojezdové vzdálenosti, protože silnice
prochází často středem obcí bez odstavných
ploch s možností umístění silniční váhy.
Magistrát města Přerova také vydal dne
5. 11. 2020 veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 190/2020
v rámci akce „Omezení tranzitní nákladní dopravy na sil. II/435“ s tím, že místem úpravy je
krajská silnice v okr. Přerov s omezením tranzitní nákladní dopravy na sil. II/435 a dobou
úpravy od 11/2020 – 10/2021. I pro tuto vyhlášku tedy platí časové omezení a přechodné
dopravní značení má být dle Policie ČR stanoveno a umístěno pouze po přechodnou dobu,
pravděpodobně do doby neskončí realizace významné stavby: „I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí“ na sil. I/55 ul. Polní v Přerově. Poté
bude vhodné nechat provést relevantní dopravní průzkum s následným sčítáním intenzit jednotlivých druhů dopravy. Bohužel doba trvání
výše uvedených úprav dle veřejných vyhlášek
je vymezena obdobím do 31. 10. 2021 s tím, že
poté se bude aktuální dopravní situace vyhodnocovat a zjišťovat měřením průjezdu vozidel,
zda je stanovení této úpravy ještě nutné.
Proto se snažíme se starosty okolních obcí
o provedení dalších kroků směřujících k trvalé
změně celostátní legislativy v oblasti pozemních komunikací, abychom nemuseli rok co
rok řešit, zda bude opětovně vydáno opatření
obecné povahy. Protože než došlo k vydání
těchto veřejných vyhlášek, museli jsme na
tom pracovat mnoho měsíců, podepsat petice
v několika obcích, komunikovat s poslanci,
senátory, realizovat několik jednání, přislíbit
uhradit 25 000 Kč za každou obec na dopravní
značení. A to všechno bychom museli podstupovat opakovaně a vždy s nejistým výsledem.
Toto však nikdo opravdu nechce, protože jde

o velké množství času a energie, které musí
vynakládat starostové obcí a další osoby podílející se na této záležitosti. Často tak činí ve
svém volném čase a zcela bezplatně (členové
petičních výborů).
Obce, kterým se podařilo docílit změn a vytěsnit tranzitní dopravu ze svého středu, podstoupily stejně jako ta naše zdlouhavý proces
počínaje peticí, mnoha jednáními se silničním
úřadem, Policií ČR, celní správou, dopravními
inspektoráty, krajskými hygienickými stanicemi, se starosty okolních obcí a samotnými
provozovateli tranzitní dopravy. Ne každá
obec má dost ochotných občanů, aktivních
rodičů nezletilých dětí a volených zástupců,
aby se do toho boje pustili, protože vždy nenajdou kladnou odezvu na své snažení, které
stojí mnoho času.
Jednodušší řešení než lokálním způsobem
přijímat opatření, která spočívají v realizaci
projektů osazování nového dopravního značení
zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun, je přijetí legislativních změn v zákoně o pozemních komunikacích a v zákoně o silničním provozu.
V Poslanecké sněmovně je k projednání od prosince roku 2019 sněmovní tisk, který se těmito
otázkami zabývá, a několik poslanců k němu
připojilo i pozměňovací návrhy. Bohužel toto
není aktuální téma, které by svým významem
předčilo záležitosti nouzového stavu a epidemické situace. Jenže je známo, že průběh onemocnění koronavirovou nákazou podléhá vlivu
celkového zdraví, imunity a stavu plic. Je v zájmu každého z nás učinit cokoli, abychom zlepšili své životní prostředí. A to nejen pro sebe,
ale právě i pro naši budoucí generaci.
Kdo z nás by si chtěl dnes hrát jako dítě
před domem u hlučné silnice, která je nebezpečná? Ale kromě viditelné hrozby ve formě rychle jedoucích vozidel a hrozby střetů,
k nimž právě u školy také opakovaně došlo,
je zde ještě další neviditelná hrozba. A tou je
znečištění ovzduší zplodinami z projíždějících
automobilů, velké množství prachu a všudypřítomný hluk, jenž má negativní vliv také.
I toto je tedy důvod, abychom v našem společném úsilí o trvalé vyloučení tranzitní dopravy
z naší obce i nadále nepolevovali. Kromě této
oblasti by bylo vhodné prosadit úsekové měření rychlosti v obci, neboť osobní i nákladní
vozidla z 80 % nedodržují rychlostní limit 50
km/h a jezdí mnohem vyšší rychlostí. Tyto záležitosti budou předmětem jednání s Policí ČR
na společné schůzce se starosty obcí. Jak tedy
vidíte, čeká nás ještě mnoho úkolů a výzev.
Z dosavadního vývoje je však patrné, že naše
společná snaha se vyplatila a váš podpis na petici má velkou váhu. Důležité je spolupracovat
a vytyčit si společný cíl. Ochrana života, zdraví a majetku občanů stojí nad všemi ostatními
zájmy. To samo o sobě dává velkou sílu a důvěru k dalším krokům směřujícím k realizaci
vize obcí bez tranzitní dopravy.
Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

Království objektivem občanů Království
Výsledková listina fotosoutěže.

Stolní kalendář 2021
V těchto dnech dostáváte do svých poštovních schránek stolní kalendář mikroregionu Království na rok 2021.
Je možné, že z důvodu nedostatečné velikosti poštovní schránky vám kalendář doručen nebyl.
Můžete si jej vyzvednout osobně na úřadě městyse v úřední dny. Výzvu k jeho vyzvednutí naleznete ve své poštovní schránce.

Vánoční koncert mikroregionu Království
Z důvodu současných hygienických opatření je vánoční koncert, pořádaný každoročně v poutním kostele Panny Marie
v Dubu nad Moravou na svátek sv. Štěpána, ZRUŠEN!

Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích
Upozorňujeme občany, že 25. 12. 2020 proběhne pravidelný svoz komunálního odpadu. Další svoz se řídí již novým rozpisem.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V MĚSTYSI
DUB NAD MORAVOU V ROCE 2021
LEDEN
4. 1.		

Tříkrálová sbírka, Dub nad Moravou

ÚNOR
16. 2. 		
20. 2. 		

Masopustní průvod obcí, Dub nad Moravou
Ples sportovců, Dub nad Moravou

BŘEZEN
6. 3. 		
27. 3. 		

Skautský Country bál, Dub nad Moravou
Velikonoční jarmark ZŠ, Dub nad Moravou

KVĚTEN
15. 5.-16. 5.
		
29. 5. 		

Soutěž v požárním sportu o pohár městyse
Dub n. Mor., Výletiště Bolelouc
Den s IZS, Výletiště Bolelouc

ČERVEN
8. 6. 		
		
11.–12. 6.

Mikroregionální soutěže v aerobiku,
Dub nad Moravou
Oakfest, Výletiště Bolelouc

ZÁŘÍ
5. 9. 		
10. 9. 		
12. 9. 		

Hlavní pouť „Na Andílka“, Dub nad Moravou
Sbírka Světluška, Dub nad Moravou
Malá „ostatková“ pouť, Dub nad Moravou

ŘÍJEN
16. 10.

Dušičková pouť, Dub nad Moravou

LISTOPAD
27. 11.

Adventní víkend, Dub nad Moravou

PROSINEC		
23. 12.
Skauti roznášejí Betlémské světlo,
		
Dub nad Moravou
26. 12.
Vánoční koncert mikroregionu,
		
Dub nad Moravou
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