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Vážení spoluobčané.
Dnešní úvodník bych chtěl věnovat stručné informaci
o nejdůležitějších záměrech, které nás v letošním roce čekají.
Při projednávání rozpočtu na rok 2019 bylo zastupitelstvo
a potažmo i veřejnost informovány o tom, že se po minulých
negativních zkušenostech s některými projektanty budeme
snažit získat co nejvíce projektových dokumentací již letos,
abychom se nedostali do obdobných termínových problémů jako v posledních letech. Proto je v letošním rozpočtu na
projekty vyčleněna nejvyšší částka, kam moje paměť sahá.
Samozřejmě že se nebude jenom projektovat a plánovat,
ale tak jako každý rok bude se i reálně opravovat a stavět.
Jen toho nebude tolik, jak jsme si zvykli. I když podle některých komentářů a kritik soudě, ani to nemusí být na škodu.
Stavební povolení a potřebné prostředky jsou k dispozici
mimo jiné na stezku pro pěší a odpočívadla na Močidlech,
v plánu je druhá etapa chodníku na Huť a chodník v Jarohněvicích od pily po levé straně silnice směrem na Mutěnice.
Z budov bude nejvíce investováno do kulturního domu
(rekonstrukce velkého sálu, elektroinstalace, jevištní technika aj.), sportovní haly Želva (nová kotelna a související
akce) a mateřské školky u koupaliště, kde by mělo dojít
k rekonstrukci sociálního zařízení a přestavbě dosavadního
bytu na prostory pro potřeby pedagogů a dětí.
Obyvatele sídliště čeká výměna plynovodních sítí tak, jak
to bylo nedávno na dolním i vrchním konci. Tato akce sice
není v režii města, ale po jejím dokončení bychom chtěli
rekonstruovat část komunikace na Hornické ulici včetně
přilehlých chodníků. Tady tedy budeme obyvatele opět
žádat o potřebnou součinnost a trpělivost.
O dalších akcích, které jsou sice potřebné (některé
i nutné), ale čekáme na vyhotovení projektů, Vás budeme
samozřejmě včas informovat.
Závěrem bych Vás chtěl upozornit na jednu velmi důležitou věc. Ani já, ani moje kolegyně a kolegové z rady
města a městského úřadu nemůžeme zodpovídat za
pravdivost všech informací, které se k Vám nejrůznějšími
cestami mohou dostat. Ručíme za to, co je na oficiálních
webových stránkách města, ve vysílání kabelové televize,
případně v příspěvcích tohoto periodika označených
autorizací městského úřadu. To jsou zdroje, za které neseme odpovědnost a Vy se na ně můžete spolehnout. Ale
všelijaké informace, od všelijakých autorů, na všelijakých
facebookových profilech nemáme možnost ověřovat, ani
se k nim vyjadřovat a byť by mohly působit dojmem, že se
jedná o převzaté kopie oficiálních dokumentů, v žádném
případě je nepovažujte za informace poskytnuté radou
města, případně městským úřadem.
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Z usnesení rady města
Rada města schválila
- poskytnutí dotace ve výši
15 813 Kč a dále schválila Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Dubňany s příjemcem Pečovatelská
služba Homediss, o.p.s., Velkomoravská 2352/12, 695 01 Hodonín, IČO: 26906902, na úhradu
nákladů na nájem nebytových
prostor budovy DPS na ul. Hornická č.p. 602, 696 03 Dubňany.
- na základě žádosti ředitele
Mgr. Pavla Prošvice navýšení
neinvestičního příspěvku pro
Základní školu Dubňany, p.o.,
o 230 tis. Kč. Rada města dále
u k l á d á finančnímu odboru
provést kontrolu hospodaření
Základní školy Dubňany, p.o. za
rok 2018.
- Jednací řád komisí rady obce
v předloženém znění.
- přijetí finančních darů pro příspěvkovou organizaci Mateřská
škola I Dubňany od dárců:
a) Firma Karpis Trade s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno –
1 296 Kč
b) Firma Azel Company s.r.o.,
Politických obětí 118, 738 01 Frýdek-Místek – 5000 Kč
c) Firma Autoškola Vlach, Komenského 1715, 696 03 Dubňany – 3 000 Kč.
- doplnění veřejného osvětlení komunikace za zdravotním
střediskem dle předložené dokumentace.
- Smlouvu o dílo na zhotovení
projektové dokumentace pro
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provedení stavby „Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ II Ke
Koupališti – Dubňany“ s firmou
PARDOSA – technik, s.r.o., Hodonínská 672, 696 03 Dubňany, IČO:
27739040, za cenu 175 000 Kč bez
DPH s podmínkou zapracování
lapače tuků do výše uvedené PD.
- rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2020-2021 příspěvkových
organizací města:
Základní škola Dubňany, p.o.
Školní jídelna Dubňany, p.o.
Základní umělecká škola Dubňany, p.o.
Mateřská škola I Dubňany, p.o.
Mateřská škola II Dubňany, p.o.
TS Dukos Dubňany, p.o.
- poskytnutí dotací do 50 tis.
Kč spolkům z rozpočtu města
pro rok 2019 dle předloženého
návrhu.
- pořádání Příměstského táboru pro děti roku 2019 podle
předloženého návrhu (včetně
navrhovaných plateb za dítě).
- poskytnutí finančního daru ve
výši 15 000 Kč a Smlouvu darovací s příjemcem Česká asociace
armwrestlingu, Ohradské náměstí
1628/7, Stodůlky, 155 00 Praha,
IČO: 61392472 na pronájem haly
SC Želva dne 27.4.2019 za účelem
konání závodu v armwrestlingu.
- na doporučení Dopravní komise:
• pořízení dvou kusů zrcadel za
účelem umístění dle návrhu
• pořízení dvou krytých autobusových zastávek dle návrhu,
přičemž v případě zastávky u zá-

kladní školy pouze v případě, že
to umožní technické parametry
(dostatečný prostor pro umístění
a estetické hledisko).
- úpravu rozpočtu II. pro rok
2018 organizaci TS Dukos, p.o.,
Palackého 1406, Dubňany, dle
předloženého materiálu.
- zadání Výběrového řízení pro
práce v lesích města Dubňany
2019 včetně návrhu „Smlouvy
o provádění těžebních a pěstebních činností“ podle předloženého materiálu.
- cenovou nabídku Agentury
K1 s.r.o., Jungmannova 2883/3,
690 02 Břeclav, IČO: 26266661 na
smluvní zastupování při administraci a organizaci zadávacího
řízení dle zákona č. 134/216 Sb.,
na veřejnou zakázku „Velkokapacitní cisterna CAS 30 pro JSDH
Dubňany“ ve výši 55 418 Kč
včetně DPH.
- nákup herních prvků za účelem doplnění dětských hřišť
následovně:
„Houpadlo trojpružinové autíčko“ pro handicapované v ceně
55 870 Kč bez DPH pro dětské
hřiště na ul. Hodonínská,
„Houpačka Hnízdečko“ v ceně
26 610 Kč bez DPH a „Lanový
mostek“ v ceně 10 200 Kč bez
DPH pro dětské hřiště na ul.
Husova.
- zapojení Základní školy Dubňany, p.o. do projektu v rámci
výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony II“ a vyjádřila souhlas s jeho realizací.
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- pořízení doplnění mantinelů
do haly SC Želva pro potřeby
pořádání turnajů i tréninků ve
florbalu.
- Smlouvu o auditorském ověření s firmou B.AUDIT s.r.o.,
Řadová 1168/6, 696 01 Rohatec,
IČO: 28332440, pro TS Dukos
Dubňany, p.o., na ověření účetní
závěrky za období roku 2019 za
cenu 20 000 Kč bez DPH.
- úhradu poloviny nákladů z vybrané cenové nabídky na opravu
cyklostezky Hodonín – Dubňany.
- na základě požadavku Českého svazu včelařů Dubňany a ve
spolupráci s jejími členy nákup
a výsadbu medonosných dřevin,
které budou vysazeny na pozemcích města podle návrhu nově
zřízené Komise pro výsadbu
a údržbu zeleně.

informace o počtu občanů tuto
změnu požadujících.
- městskému úřadu vyhlásit záměr na nájem prostor v přízemí
na Zdravotním středisku v Dubňanech – dvou místností o ploše
17,70 m2 a 29,70 m2 za účelem
poskytování pečovatelských služeb, za cenu nájmu 604 Kč/měsíčně a služeb 2000 Kč/měsíčně,
na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou.
- městskému úřadu obnovit
jednání o odkupu s majiteli pozemků na ulici Mírová.
Rada města vzala na vědomí

Rada města ukládá

- informace o právních službách za rok 2018 ve věci výkonu
činnosti předsedy Komise pro
projednávání přestupků Města Dubňany, které pro Město
Dubňany poskytuje Advokátní
kancelář Mgr. Hana Zabadalová.

- finančnímu odboru uhradit
náklady spojené s oslavou 60.
výročí otevření Mateřské školy
I Dubňany, p.o., Hornická 1098,
a to do výše 8 000 Kč.

- seznam nájemců městských
bytů s dluhy předložený bytovou
správou LV QVATRO, s.r.o. na
základě povinností vyplývajících
z Mandátní smlouvy.

- finančnímu odboru zařadit do
rozpočtu města pro rok 2019 výdaje ve výši 200 tis. Kč jako příspěvek firmě LIKOL, spol. .s.r.o.,
1. máje 1590 696 03 Dubňany,
na opravu místní komunikace
na ulici 1. máje na pozemku
p.č. 2475 v k.ú. Dubňany za
podmínky, že přílohou smlouvy
bude projektová dokumentace
s rozpočtem stavby.

- Zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za
rok 2018 organizace TS Dukos
Dubňany, p.o., Palackého 1406,
696 03 Dubňany, IČO: 71232818,
a to bez výhrad.

- Dopravní komisi předložit na
další schůzi RM výsledky jednání
s firmou KORDIS JMK v záležitosti možné změny jízdních
řádů některých spojů, včetně

- informace o uskutečněné komunikaci s Radou pro rozhlasové
a televizní vysílání.
- oznámení o zápisu dětí do
mateřských škol v Dubňanech
a informaci o prázdninovém
provozu obou mateřských škol
v Dubňanech.

- předložené vyúčtování účelové dotace ve výši 510 927 Kč
z rozpočtu města na spolufinancování sociálních služeb v ORP
Hodonín v roce 2018.
Rada města stanovila
- že kontaktními osobami
v souvislosti s případným nevyzvednutím dítěte z MŠ A ZŠ
jsou ředitelé těchto školských
zařízení. Velitel Městské policie
v Dubňanech je informován
o tom, že službu konající strážníci
poskytnou na základě žádosti
ředitele nebo ředitelky konkrétní
školy součinnost formou pomoci
vyhledání zákonných zástupců
dětí, případně ve výjimečných
případech dopravy dítěte podle
pokynů pracovníků OSPOD.
Rada města doporučila
- Zastupitelstvu města Dubňany
schválit Dodatek č. 2 Smlouvy
o zajištění financování systému
IDS JMK s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3,
602 82 Brno, IČO: 70888337.
- Zastupitelstvu města Dubňany
schválit Pravidla pro poskytování
příspěvků z rozpočtu města Dubňany na rekonstrukce a demolice
s následnou výstavbou nového
rodinného domu nebo výstavbu
nového rodinného domu v již
zasíťovaném území města Dubňany.
Rada města souhlasí
- aby Mateřská škola II Dubňany, příspěvková organizace
realizovala v termínu 1.7.2019 –
30.6.2021 projekt v rámci výzvy
02_18_063 Šablony II OP VVV
s názvem „MŠ Dubňany 63“.
MÚ
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Informace z MÚ
Rekonstrukce místní sítě plynovodu
Od pátku 1. března 2019 je povolena Městským
úřadem Hodonín přechodná úprava provozu na
místních komunikacích z důvodu stavby „REKO
MS Dubňany I. a II. etapa“. Jedná se o rekonstrukci
plynovodu na sídlišti, tedy na ul. Hornická, Nám.
15. dubna a práce zasáhnou částečně i silnici
III/4254 na ulici Nádražní. Investorem stavby je
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem a dodavatelem
výkopových prací je společnost Montgas a.s., Hodonín. Práce na stavbě už byly zahájeny prováděním přípravných prací 11. února, kdy zaměstnanci
společnosti uniMONT J.C.K. s.r.o. postupně provádí
výměnu a montáž nových skříní hlavního uzávěru
plynu v jednotlivých rodinných i bytových domech
po předchozí dohodě s jejich majiteli.
Vlastní výměna plynovodního potrubí bude probíhat jak výkopovou, tak i bezvýkopovou technologií ve dvou etapách, a bude zahájena, jakmile to
klimatické podmínky dovolí, na ul. Hornická, podél
rodinných domů č.p. 1258 až 1241. V současné
době je přesný harmonogram prací upřesňován
a občané budou o postupu prací informováni
pomocí informačních médií města Dubňany.

Obousměrný provoz cyklistům je v uvedených
ulicích upřesněn pomocí dopravních značek, které
jsou v současné době instalovány společností TS
Dukos p.o.
Tato úprava byla odsouhlasena dopravním
inspektorátem Policie ČR Hodonín a umožní cyklistům, aby se vyhnuli dopravně frekventovanějším
komunikacím ať už na ulici Komenského nebo
Hornická.
MÚ

Obousměrný provoz cyklistů na části
ul. Palackého a Na Dílech
Dne 6. února 2019 nabylo účinnosti Opatření
obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu
na pozemní komunikaci, které vydal Městský úřad
Hodonín ohledně Obousměrného provozu cyklistů
v části ulice Palackého a v části ulice Na Dílech.

UPOZORNĚNÍ
V nejbližších dnech budou rozesílány občanům složenky za svoz komunálního odpadu.
Městský úřad Dubňany upozorňuje občany, že splatnost místního poplatku za svoz komunálního
odpadu za I. pololetí 2019 je 31. 3. 2019. Poplatek ze psa je splatný nejpozději do 30. 4. 2019.
Poplatky lze uhradit i v hotovosti na pokladně nebo recepci MěÚ Dubňany.
Dále upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili poplatek za komunální odpad
za rok 2018, nechť tak neprodleně učiní na pokladně města Dubňany
úhradou složenky nebo převodem na účet města.
Neuhrazené nedoplatky budou vymáhány daňovou exekucí!
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Komplexní pozemkové úpravy v katastru
města Dubňany
V roce 2015 město získalo souhlas vlastníků
potřebné výměry zemědělské půdy v katastrálním
území Dubňany a podalo žádost na Státní pozemkový úřad o zahájení komplexních pozemkových
úprav v katastrálním území Dubňany. Komplexní
pozemkové úpravy jsou nástrojem ke scelení
a zpřístupnění zemědělských pozemků jejich vlastníkům a uživatelům a k obnovení zanedbané a poničené krajiny. V následných letech probíhala ze
strany Státního pozemkového úřadu příprava pro
zadání veřejné zakázky na zpracovatele pozemkových úprav. V říjnu 2018 jsme byli informováni
o vybraném zpracovateli, kterým je firma GB-geodézie, spol. s. r.o., Tuřanka 152/92b, 627 00 Brno.
Současně jsme byli požádání o zveřejnění pověření
zástupců této společnosti ke vstupu a vjezdu na
pozemky k výkonu jejich činnosti. Zástupci této geodetické společnosti se budou v průběhu letošního
roku pohybovat v našem katastru a zjišťovat hranice obvodu pozemkových úprav. Do komplexní
pozemkové úpravy jsou zahrnuty pozemky mimo
zastavěné území obce.
Na schůzce s ředitelem státního pozemkového
úřadu v Hodoníně byl předběžně stanoven termín
prvního jednání o pozemkových úpravách v Dub-

ňanech s vlastníky zemědělské půdy na červen letošního roku. Podle plánovaného harmonogramu
budou v dalších letech probíhat přípravné práce
a jednání pro vypracování konečného návrhu
nového uspořádání pozemků. V březnu 2020 by
měla probíhat jednání o soupisu nároků jednotlivých vlastníků, dále v roce 2021 bude vypracován
návrh společných zařízení – jedná se o uspořádání účelových komunikací, protierozní opatření,
vodohospodářská opatření, opatření k ochraně
a tvorbě životního prostředí v krajině. V srpnu
2023 bude zpravován návrh nového uspořádání
pozemků v našem katastru a do konce listopadu
2023 bude předložena aktuální dokumentace
návrhu komplexních pozemkových úprav. Pokud
s novým uspořádáním budou souhlasit vlastníci
více než 60 % výměry zemědělské půdy v našem
katastru, která byla zahrnuta do obvodu komplexní
pozemkové úpravy, pak dojde k zápisu nového
uspořádání pozemků.
Doufáme, že komplexní pozemková úprava v našem katastrálním území pomůže obnovit vztah lidí
k půdě a krajině v okolí našeho města.
MÚ

Změny jízdních řádů
IDS JMK oznámil seznam drobných změn v regionálním autobusovém jízdním řádu s platností od
3. 3. 2019. Upozorňujeme zejména na tyto změny:
LINKA č. 663 – Hodonín – Dubňany – Kyjov
Spoj č. 35
Hodonín, autobusové nádraží - Dubňany spoj je přesunut na 17:42 hodin
Spoj č. 40
Dubňany, kostel – Hodonín
spoj je přesunut na 18:18 hodin
Spoj č. 183
Hodonín, autobusové nádraží
spoj je přesunut na 18:25 hodin
Jede v trase spojů po Dubňanech ke kostelu a dále přímo do Kyjova,
podobně jako o víkendu spoj č. 413.
Nový spoj č. 43 Hodonín, autobusové nádraží – Dubňany kostel		 odjezd 18:43 hodin
Nový spoj č. 48 Dubňany, kostel- kolem Horníku do Hodonína		 odjezd 19:03 hodin
LINKA č. 159 - Rohatec - Ratíškovice - Dubňany - Mutěnice - Čejkovice – Podivín
Nový spoj č. 14 Dubňany, kostel - Mutěnice			 odjezd 18:43 hodin
Více na www.idsjmk.cz
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Školní jídelna Dubňany, příspěvková organizace

Školní jídelna Dubňany je jednou z šesti příspěvkových organizací města Dubňany. Hlavní
činností je školní stravování žáků základní školy
a dětí z obou mateřských škol.
Počet stravujících se žáků ze základní školy je
377, což je 81 % ze všech žáků navštěvujících tuto
školu. Tento počet se rok od roku zvyšuje a všichni
zaměstnanci si tohoto stoupajícího trendu velmi
váží. Od listopadu roku 2013 je v jídelně zaveden
čipový výdej stravy, možnost objednávání stravy
přes internet a placení stravného bezhotovostně,
čehož využívá čím dál více zákonných zástupců.
Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel. Pravidelně děti dostávají ovoce, jogurty, případně
tvarohové dezerty, moučníky a v nemalé míře
čerstvé zeleninové saláty nebo čerstvou zeleninu
jako přílohu k hlavním jídlům. K obědu jsou dětem
podávány nápoje jako například 100% ovocné
mošty, čaje, mléko, jogurtové mléko, ovocné
šťávy. Vždy je přichystána voda s ovocem nebo
zeleninou, která je dětmi velmi oblíbená a vhodně
doplňuje vzhled jídelny.
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Pro mateřské školy připravují a vydávají zaměstnanci jídelny přesnídávky, obědy a odpolední
svačiny. Ovocné a zeleninové misky jsou dětem
podávány ještě před přesnídávkou. Na jídelníček
mateřských škol zařazujeme pravidelně mléčné
výrobky např. jogurty, jogurtová mléka, tvarohové
dezerty. Ryby podáváme dvakrát jako hlavní jídla
a dále ve formě pomazánek. V neposlední řadě
dbáme na luštěninové pokrmy. Dětem je pravidelně podávaná čerstvá zelenina a ovoce. Pitný režim
pro děti zahrnuje mléko, kakao, špaldový nápoj,
caro, čaj, 100 % ovocné mošty, ovocné šťávy a pro
děti, které nepijí sladké nápoje je vždy k dispozici
voda nebo neslazený čaj. Díky úzké spolupráci
s ředitelkami mateřských škol přizpůsobujeme
stravování dětí jejich potřebám například při účasti
na plavání, návštěvě divadelních představení nebo
dalších zajímavých akcí pro děti. Při náročnějších
fyzických aktivitách doplňujeme stravu navíc ovocem, zeleninou nebo cereálními sušenkami.
Již několikátým školním rokem je školní jídelna
zapojena v projektu Evropské unie „Poskytování
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou
ve školách v Jihomoravském kraji“. Další aktivitou
jídelny je vlastní projekt „Obědy zdarma“, na který
mohou přispívat zájemci, aby podpořili děti, které
pro nesplnění podmínek požadovaných v projektu
Evropské unie na tuto pomoc nedosáhnou, a placení obědů je pro jejich zákonné zástupce finančně
náročné. V rámci této pomoci je i přispívání na
obědy starým osamělým lidem, kterým již nezbývají peníze po zaplacení léků a nezbytných výdajů
na bydlení alespoň na jedno teplé jídlo denně. Za
každou finanční pomoc od našich sponzorů jsme
velmi vděčni my i naši strávníci. Touto cestou chci
všem dárcům poděkovat.
Doplňkovou činností školní jídelny je vaření pro
cizí strávníky, naše spoluobčany, firmy a rozvoz
těchto obědů. V jídelně pořádáme svatební hostiny, oslavy narozenin a další významné události.
Ing. Jana Vavříková
ředitelka

Školní jídelna Dubňany, p. o.
Hodonínská 925
696 03 Dubňany
www.sjdubnany.cz
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Homediss se stěhuje z DPS
na zdravotní středisko
Při této příležitosti jsme požádali o pár slov ředitelku této pečovatelské
služby Mgr. Pavlu Dörrovou.
„Chci zůstat doma“
Pečovatelská služba Homediss, o.p.s. poskytuje
služby sociální péče na Hodonínsku již od roku
2004. Ty jsou zacíleny na nejzranitelnější skupinu
osob, kterou tvoří senioři a lidé se zdravotním postižením. Jejich smyslem je umožnit nemohoucím
důstojně setrvat ve svém přirozeném prostředí
a jejich rodinám a pečujícím usnadnit těžkou péči.
Jednotlivé služby jsou poskytovány nepřetržitě
sedm dní v týdnu prostřednictvím osobní asistence, pečovatelské služby a také centra denních
služeb. Nabídku služeb dále vhodně doplňuje
možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.
Dubňany jsou druhou největší obcí na Hodonínsku a tomu odpovídá i objem poskytovaných
služeb. Jen v roce 2018 tyto služby využilo 32 místních občanů.
Jelikož stávající prostory v Domě s pečovatelskou
službou na ulici Hornická, již dlouhodobě neodpo-
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vídaly jejich náročnému provozu, bylo nutné nalézt
pro ně vhodnější zázemí. Vedení Města Dubňany
nám vyšlo vstříc a nabídlo nám k užívání přízemní
bezbariérové prostory v budově zdravotního střediska. Přepokládáme, že již od letošního jara zde
bude zázemí služeb v plném provozu.
Věříme, že tato změna přispěje ke zkvalitnění
a rozšíření služeb a že dubňanským občanům přinese potřebnou pomoc a podporu při péči o své
blízké. O jejich rozsahu a nabídce Vás, milí čtenáři,
budeme průběžně informovat.
Děkujeme vedení Města a všem, kteří naši činnost v Dubňanech jakkoliv podporují a těšíme se
brzy na setkání na nové adrese.
Vaše PS Homediss.
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Foto: Dana Nagy

Tříkrálová sbírka 2019

O víkendu 4. - 6. ledna 2019 proběhla v našem
městě Dubňany Tříkrálová sbírka. Její zahájení bylo
netradiční, protože v pátek 4. ledna ke kulturnímu
domu zavítali dva velbloudi za doprovodu třech
králů a pana ředitele oblastní charity Hodonín. Byli
přivítáni místním panem farářem a paní tajemnicí
z městského úřadu. Byl to velmi pěkný zážitek jak
pro děti tak i pro dospělé, vánoční koledy nám
zahrála dechová hudba ze ZUŠ Veselí nad Moravou
a Tříkrálová sbírka v Dubňanech byla oficiálně zahájena. Celkem o víkendu chodilo městem Dubňany 21 skupin. V každé skupince byl jeden vedoucí
a 2 až 3 děti, sebou měli průkazy totožnosti, zapečetěné pokladničky, svěcené křídy, kterými vám
mohli napsat nad dveře K+M+B (což v překladu
znamená „požehnání do tohoto domu“), a taky
cukříky od charity, které jste obdrželi za finanční
příspěvek pro potřebné. Na závěr sbírky proběhl
v neděli odpoledne v kostele Tříkrálový koncert,

kde vystoupila Dubňanská schóla a přišli se poklonit Ježíškovi i tři králové. Pondělní ráno pak na
městském úřadě byly rozpečetěny pokladničky
a spočítán výtěžek. Celková částka se vyšplhala na
145.329 Kč, což je o 6.000 Kč více než v loňském
roce. Všem dárcům mnohokrát děkujeme za štědré
a otevřené srdce pomoci potřebným a za krásné
přijetí koledníků do svých domovů. Bylo velmi
pěkné vidět, jak nás lidé už vyhlíželi a čekali na
koledníky. Bohužel jsme ale nestihli obejít všechny
domovy, protože stále je nás málo skupinek na
tak velké město. Dále velké díky všem koledníkům, kteří se vydali do ulic a všem pomocníkům,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na průběhu
Tříkrálové sbírky. Charity po celé naší republice
z darovaných peněz podpoří především své služby
a pomoc nemocným a potřebným v regionech, kde
byly příspěvky vybrány.
Dana Trachtulcová
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Významní rodáci
60 let od úmrtí Jana BÁRTY,
skláře, odborného publicisty, spisovatele a historika
* 27. 2. 1883 Dubňany u Hodonína, † 22. 3. 1959 Lednické Rovne u Púchova, Slovensko

Pocházel z rodiny moravského
sklářského úředníka. Narodil se
v osadě Jarohněvice u Dubňan,
kde otec František pracoval jako
sklářský úředník v místní sklárně.
Předčasná otcova smrt přinutila
Bártu přerušit v patnácti letech studia, vzdát se touhy po dráze malíře
a výtvarníka a 1898 přijmout místo
praktikanta v sklářských hutích.
Z moravských skláren Jarohněvice
u Dubňan přešel do uherských
skláren Lednické Rovné u Púchova
na Slovensku, kde se vypracoval
u sklářského mistra J. Schreibera
a v osmnácti letech převzal vedení
leptárny. Při návrzích dekorů leptaného skla pro export počal uplatňovat své malířské vlohy. Tehdy se
též orientoval literárně, německy
psanými básněmi přispíval do
hektografovaného humoristického
časopisu vydávaného ve sklárně.
Roku 1902 se pokusil o první prózu
v češtině, 1905 o divadelní hru pro
ochotníky a 1906, podnícen četbou Sienkiewicze, o první romány

12

a práce ze sklářského prostředí.
1909 se oženil, 1916 narukoval
do první světové války a sloužil
na různých místech v Čechách.
Jako vášnivý turista a podomní
a jarmareční prodejce převážně
vlastních knih a lidových kalendářů
na moravsko-slovenském pomezí
se stal známým pod přezdívkami
Matej Hrebenda, Ferko Brázda
z Drietomy. Popularity nabyl také
jako autor cestovní příručky Týden
na Slovensku (1921). Po časopisecky otištěné autobiografii Jak
jsem počal spisovati (1921) dosáhl
výraznějšího úspěchu lidovými
historickými romány. Rytířstvo
doby Matúše Čáka Trenčianského
oslavil na postavě syna Záviše
z Falkenštejna a Jitky Uherské v románu Vítěz (1922), obraz kurucké
vojny, Rákóczyho povstání a života
českých náboženských exulantů
v Horních Uhrách podal v díle
Rákóczyho pochod (1926), sklářskému prostředí věnoval Román
hloupého Honzy (1923, filmová
verze Ředitel sklárny 1926) či autobiografickou povídku V soumraku
ideálů (1934), příběhu chlapce vrženého ze školy do tvrdého života.
Od počátku 30. let se počal stále
více zajímat o dějiny českého sklářství a odborně začal zpracovávat
historii sklářství v českých zemích
a na Slovensku. K tomuto tématu
publikoval řadu článků 1928–48 ve
Sklářských rozhledech, 1931 vydal
německy v Coburgu knižně svou
první významnou práci o životě
na sklářské huti Das Leben auf
einer alten böhmischen Glashütte
(česky Život na staré huti, 1935,
oceněno Riegrovou nadací 1937).
Ve svěže psaných fejetonistických
statích postihl život na zapad-

lých hutích, zvyky starobylého
řemesla, zachytil odborný jazyk
i staletou tradici sklářské výroby.
1933 vydal v Novém Boru německy
odbornou práci z historie českého sklářství Die alten böhmischen Glashandlungscompagnien, v Coburgu pak třísvazkové
dílo o českých sklářských rodech
Alte Glasmachergeschlechter in
Böhmen (1936, 1937, 1943). Ve
druhé polovině 50. let 20. století
byl Bárta považován za jediného
historika slovenských skláren, byť
jeho Dejiny sklárskeho priemyslu
na Slovensku zůstaly spolu s rukopisem Maxova huť za okupace
nedokončeny. Rodem Moravan
stal se postupně slovenským vlastencem: už od 1912 byl členem
Muzeální slovenské společnosti,
od 1919 členem obnovené Matice
slovenské, 1919 spoluzaložil Robotnícku telocvičnú jednotu Lednické Rovne. Politicky se angažoval
jako člen sociálně demokratické
strany, 1945 jako jediný úředník ve
sklárně vstoupil do KSČ. Počátkem
50. let 20. století se vzdal funkce ve
sklárně, zůstal tam však a pracoval
jako zástupce vedoucího až do své
smrti. Trvale na Slovensko přesídlil
1954. Pohřben byl v Lednických
Rovních, kde se za svého života čile
účastnil kulturního i společenského dění, byl místním kronikářem,
hrál ochotnicky divadlo, maloval
pro ně dekorace, zakládal knihovny a byl činný v řadě dalších spolků
jako Robotnícky potravný spolok,
Občiansky vzdelávací kruh, Moravské kolo spisovatelů aj. Vynikl jako
rytec sklářských výrobků a literární
autodidakt.
MÚ
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Z městské knihovny
Překladatelské oříšky

Asi jen velmi malému procentu našich občanů je
známo, že máme mezi sebou překladatelku anglické literatury. Ruku na srdce, kdo z nás, čtenářů,
se podívá v tiráži knihy do kolonky překladatel.
Paní Pavla Kubešová, o kterou se jedná, je skromný
člověk, a svojí, ne tak obvyklou a jistě zajímavou
profesí, se nikde nechlubí. Koncem loňského roku
byl ale konečně dohodnutý termín a letos 22. ledna
se paní Pavla stala prvním letošním hostem městské knihovny. Úvodní slovo a úvodní otázka paní
knihovnice na hosta zahájila besedu, jež probíhala
v příjemném a přátelském duchu, kdy zvídavé
otázky střídaly pohotové a upřímné odpovědi.
Paní Kubešová se spolu s diváky vrátila do minulosti, kde na samotném počátku bylo samostudium
angličtiny, pak gymnázium a následně vysoká
škola zemědělská, pobyty v cizině, a překladatelská a tlumočnická činnost pro jejího tehdejšího
zaměstnavatele. Svoji první knížku pak přeložila na
popud své sestry – překladatelky. Postupně prošla
třemi nakladatelstvími a také témata se proměnila,
od návodů na zlepšení života a duchovní růst (ale
také třeba tolik populární Akta X), po současné
překlady knih pro mladé ve věku 9 až 17 let, spíše
dívky. A žánr? Romantika, sci-fi, dystopie, detektivka, děje odehrávající se v minulosti. Poučný byl
pro posluchače popis procesu překládání, což je
asi jedna kniha za dva měsíce. Denně průměrně
10 stran, rovnou načisto, a asi po 100 stránkách se
zpravidla dostává do stylu překládaného autora. Co
ji baví, jde samozřejmě lépe od ruky. Naopak ji zase
zdrží tzv. překladatelské oříšky, což, kromě jiného,
bývají jména a jejich skloňování či někdy zmatený

text. Schvalování konečné verze překladu znamená
číst text stále dokola, třeba pětkrát i vícekrát, takže
nic jednoduchého.
Paní Pavla se také podělila o zážitek z loňského
festivalu knih v Praze, kterého se zúčastnila na
pozvání svého nakladatelství Fragment. HumbookFest je největší knižní festival u nás a každoročně
ho navštíví více než tři tisíce mladých čtenářů.
Potkávají se zde čeští i světoví autoři, překladatelé,
bloggeři, ale třeba také „převlékači za postavy“.
Spolu s mladou skotskou autorkou, jejíž trilogii
přeložila, odpovídala na otázky několika stovek
dívek – čtenářek a fanynek.
Přestože naše knihovna vlastní většinu těchto
titulů, přinesla paní překladatelka ochotně „své“
knihy na ukázku a na konci besedy vylosovala
v tombole tři šťastné výherkyně, které se podělily
o tři její překladatelská díla. Závěrečný potlesk,
velké poděkování za příjemně strávené chvíle,
a ještě trocha povídání nad knížkami ukončilo tuto
milou besedu.
Paní Pavla Kubešová přeložila za dobu své činnosti téměř padesát titulů. Přejeme jí, ať počet
knížek utěšeně roste, ať je jí tato činnost nejenom
prací, ale i koníčkem a řešení „překladatelských
oříšků“ jí přináší trochu napětí a hodně pobavení.
MÚ
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Jak se žije v Mateřské škole I na sídlišti
Projekty Prvňák a Všeználek
Celý rok se v mateřské škole zaměřujeme na
pečlivou a intenzivní přípravu dětí, které čeká
v dubnu zápis do základní školy. Díky věkově smíšeným třídám se mohou učitelky věnovat menším
skupinkám dětí. Denně jim připravují pracovní
úkoly, zaměřené na rozvoj dovedností a znalostí,
které by měl každý předškolák před vstupem do
školy zvládnout.

S novým vedením Základní školy v Dubňanech
jsme se domluvili na pokračování projektu Prvňák.
Předškoláci od ledna pravidelně navštěvují školu
a adaptují se na nové prostředí i nový styl práce
s učitelkou základní školy.
Tři lekce edukativního programu Všeználek
připravily naše učitelky i pro rodiče předškoláků.
Rodiče sledovali, jak konkrétně probíhá příprava
na školu, jak se jejich dítě projevuje v kolektivu
vrstevníků, co všechno zvládá a co je třeba ještě
do září doladit. Chceme také rodičům usnadnit
rozhodování, zda je dítě zralé pro vstup do školy
nebo bude mít odklad školní docházky.
Jarní tvoření a den otevřených dveří
Před zápisem do školky, ve středu dne 10.4.2019,
připravuje mateřská škola Den otevřených dveří.
Zájemci se mohou přijít podívat do prostor školy,
zapojit se do jarního tvoření, případně si vyzvednout žádost o přijetí dítěte do mateřské školy. Ředitelka školy bude připravena rodičům poskytnout
všechny důležité informace.

14

Z RADNICE • BŘEZEN | 2019

Zápis do mateřských škol v Dubňanech
Zápis do mateřských škol v Dubňanech proběhne v úterý 7. května 2019 od 8.00 do 16.00 hodin
v budově MŠ.
Zákonní zástupci dětí k zápisu přinesou:
• vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou lékařem
(od 8.4.2019 si žádost mohou stáhnout z webu
školy nebo vyzvednout osobně ve škole)
• rodný list dítěte
• doklad totožnosti (občanský průkaz zák. zástupce)
• v případě zdravotního postižení dítěte i doporučení školského poradenského zařízení nebo
doporučení odborného lékaře
Solná jeskyně a plavání
Posílit imunitu dětí dokáže klima v solné jeskyni. Proto v květnu a červnu připravujeme pobyty
mladších dětí v solné jeskyni a pro předškoláky
šest lekcí plavání v hodonínském krytém bazénu.
Výlet
Na výlet se chystáme v pondělí 17.6.2019. Je
nás moc a tak jeden autobus zamíří do Lednice na
pohádku Princ Bajaja v zámeckém parku a menší
děti navštíví zvířátka v ZOO v Hodoníně.
Noc ve školce
Pohádková noc čeká předškoláky, kteří se nebojí bez maminky přespat ve školce. A že to bude
určitě stát za to, mohou potvrdit ti, kdo už tuto
výsadu měli.
Prázdninový provoz
Spousta rodičů si už s velkým předstihem plánuje
dovolenou, proto je dobré znát provoz mateřských
škol a přizpůsobit si dovolenou i době, kdy jsou
obě uzavřeny:
1.–23. 7. 2019 provoz zajišťuje MŠ II Ke Koupališti (z důvodu rekonstrukce v prostorách MŠ
I na sídlišti)
24. 7. – 9. 8. obě MŠ uzavřeny
12. 8. – 30. 8. 2019 provoz zajišťuje MŠ I na sídlišti
ve svých prostorách.
Těšíme se na Vás v den otevřených dveří školy
a u zápisu na školní rok 2019/2020.
Jana Ilčíková
ředitelka MŠ I Dubňany
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Co připravuje ZUŠ

Mozartovy děti – dětský sbor naší školy při společném koncertu ZUŠ JmK za doprovodu Filharmonie Brno

S příslibem přicházejícího jara nás již venku
vítají sněženky a poslední zbytky sněhu ve stínu
střech a zákoutí jsou tatam. Od podzimu a tedy
od posledních zpráv o činnosti „dubňanské zušky“
uběhlo již čtvrtletí a je tedy třeba kulturní program
regionu opět doplnit o koncerty a výstavy pořádané naší školou.
V uplynulých třech měsících se koncertní činnost
našich žáků a absolventů téměř zdvojnásobila. Je
sice pravdou, že evropskými hlavními městy kultury v roce 2019 jsou italská Matera a bulharský
Plovdiv, ale půjde-li to v tomto duchu i nadále,
nebude tomu dlouho a Dubňany mohou bez obav
a s trochou nadsázky na tento post aspirovat také.
Vždyť v uplynulém roce 2018 pořádala základní
umělecká škola neuvěřitelných 78 koncertů!
Ale nyní již samotnému výčtu událostí pořádaných ZUŠ Dubňany v tomto roce. V březnu bude
zahájena výstava hudebních nástrojů ve výstavní
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síni Kulturního a informačního centra Dubňany
a k vidění bude až do 31. 5. Výchovný koncert
pro mateřské školy a školu základní v Dubňanech
proběhne 30. 4. v sále místního kulturního domu.
19. 5. nás čeká přehlídka cimbálových muzik
základních uměleckých škol. „Naše barvy“ budou
hájit hned dva favoriti. První z nich bude cimbálová
muzika vedená Pavlem Varmužou a druhá fungující
pod taktovkou Marie Ostřížkové. Dále se přehlídky
zúčastní Základní umělecká škola Ždánice, Základní umělecká škola Kyjov a soupis škol se svými
mladými interprety uzavírá ZUŠ Dolní Bojanovice.
Očekávaná celostátní akce ZUŠ Open proběhne
31. 5. od 15.00 do 19.00 hodin v koncertním sále
a ve dvoře budovy školy v Dubňanech. Pro návštěvníky si program připravili jednotlivci i ansámbly
z řad našich žáků hudebních oborů, moderní street
art v podobě graffiti nám pak představí žáci oboru
výtvarného. Pro nejmenší bude připraven skákací
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hrad a malování na obličej. Informace o celoplošné akci lze nalézt na https://www.zusopen.cz/
zus-open/.
Kromě již zmiňované přehlídky cimbálových muzik základních uměleckých škol se naši žáci hudebního oboru zúčastnili 1. 3. okresního kola soutěže
Komorní hra s převahou dechových nástrojů v Kyjově v zastoupení: Klarinetové kvarteto a Saxofonové
kvarteto pod vedením Jána Gašpárka a Flétnové
trio vedené Pavlínou Hajnou. 20. 3. se uskuteční
krajské kolo Soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu
v Mikulově. Zde nás budou reprezentovat dětský
sbor ZUŠ Dubňany Angeli Cantanti spolu s mladším
dětským sborem (oba vedené sbormistryní Klárou
Strýčkovou). O několik dní později 30. 3. se pak ještě
mladší sbor zúčastní soutěže přípravných sborů
v Turnově Zpíváme si pro radost.
Studenti výtvarného oboru Anny Horákové nás
budou reprezentovat na soutěžích Slovo dětmi

malované (vyhlašovatel Filiánek, Brno), Čarovné
barvy země (pořadatel Muzeum Hodonín, Mikulčice – památník), Mudrochova paleta (vyhlašovatel
ZUŠ Senica), Miss výtvarný model (pořadatel ZUŠ
Pohořelice).
Seznam zmiňovaných akcí uzavírá výtvarná dílna
Ždánický plenér tentokrát s podtitulem „Historie
a současnost zaniklé tvrze Palánek“, která proběhne jako třídenní kurz žáků pěti uměleckých škol
v termínu 17.–19. května na táborové základně
DDM Ždánice v Haluzicích. Z naší školy na tento
umělecký víkend pojede 7 vybraných žáků.
Informace o dalších koncertech, přehrávkách,
recitálech, seminářích a workshopech připadající
na druhou polovinu školního roku objevíte na
webu www.zusdubnany.cz.
Klára Strýčková
ředitelka Základní umělecké školy Dubňany
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Ani letos nechyběl ples s polonézou

„Nemohla jsem zabránit uronění nejedné slzy,
když jsem viděla svou vnučku coby princeznu
na tanečním parketu. Je to pár let zpátky, co se
batolila u nás na zahradě nebo na dětském hřišti
a dnes už tancovala polonézu,“ žila vzpomínkami
i současností babička jedné z deváťaček.
Krásný ples určitě okořenila světelná show v podání pražské taneční skupiny. Náladu mnohým
návštěvníkům plesu zvedla také výhra v malé nebo
velké tombole. O půlnoci nás rozveselilo také krátké, výstižné a veselé vystoupení v podání „Mladých
Dubňan“. Poukázalo na to, že je možné se na plese
společně pobavit mladá i starší generace.
Srdečně všechny zveme na příští ples.
Mgr. Anděla Nedvědíková

Foto: MÚ

Sál KD v Dubňanech ožil v sobotu 12.1.2018 slavnostní atmosférou tradičního plesu města s polonézou. Skvělou atmosféru a téměř rodinnou
pospolitost si na něj přišlo užívat dvě stovky
vyparáděných návštěvníků mladší, střední i starší
generace. Ti se dočkali pohodového večera, který
okořenila polonéza 8 párů žáků devátého ročníku,
kteří ji zatancovali a zahájili tak krásný večer. Nácviky polonézy probíhaly jednou týdně, vždy v neděli
vpodvečer v sále KD. Zpočátku byly nácviky hodně
perné, ale postupně se žáci devátého ročníku do
tanečních kroků a figur dostávali. Když bylo po
polonéze, opadla z tanečníků tréma a oni si mohli
se svými rodiči zatancovat a pak už si užívat volné
zábavy. Nejedna maminka či tatínek byli nadšeni
svou ratolestí tančící polonézu a pyšnili se i prvním
tancem s ní na plese.
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Léčivé divadlo dorazilo i k nám
Léčivé divadlo Gabriely Filippi „Andělé v mém
srdci“ zavítalo do Dubňan 29. ledna. Herečka
a moderátorka představila v monodramatu pravdivý příběh dívky, která od dětství komunikuje
s anděly. Podle slov Filippi, nejde při tomto představení jen o pobavení a kulturní zážitek, ale je to
o návratu k duši a znovunalezení sebe sama. A ona
tak na jevišti působí jako prostředník mezi lidmi
a duchovními světy. Jejím hostem byl spisovatel
a léčitel, autor bestselleru „Co nám tělo říká“ Ing.
Miroslav Hrabica, který byl publikem vřele přijat.
Magii večera dotvářel ostravský zpěvák a hlasový
improvizátor Patrik Kee. Diváků sdílejících společný
zájem o téma byl plný sál a atmosféra pohodová až
rodinná i díky příbuzenským vazbám protagonistů
k Dubňanům.
MÚ
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Režisérka Marta Nováková z Dubňan
získala TRILOBIT

Posláním cen TRILOBIT je poukázat na televizní
a filmová díla s výraznou estetickou, etickou, uměleckou či společenskou hodnotou bez ohledu na
komerční úspěch a diváckou sledovanost. V rámci
32. ročníku na některou z cen aspirovalo celkem
104 přihlášených titulů hodnocených sedmičlennou odbornou porotou a 23 snímků s dětskou či
rodinnou tematikou, jež hodnotila sedmičlenná
dětská porota. Porotu si nejvíce získala třídílná
dokumentární série „Čechoslováci v gulagu“,
která je českou sondou do sovětské represivní
mašinérie režisérky Marty Novákové, jíž udělila
HLAVNÍ CENU TRILOBIT 2019.

Zdroj: FITES

„Trilogie režisérky Marty Novákové připomíná
tragickou historii občanů naší vlasti, kteří na vlastní
kůži pocítili krutost sovětské moci v období mezi
20. a 50. lety dvacátého století. Jejich naděje
a očekávání byly utopeny v nelidské mašinerii
režimu, který se oháněl humanismem a pokrokem
v zájmu člověka a lidstva,“ zdůvodnila porota své
rozhodnutí.
TRILOBIT, tvrdá, roky prověřená zkamenělina
oblasti Barrandienu z období starších prvohor,
je pro své vlastnosti nadčasovým symbolem cen,
které v 60. letech uděloval Svaz československých
filmových a televizních umělců – FITES nejlepším
uměleckým počinům za uplynulé roční období ve
filmu a v televizi. Po Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary se tak jedná o jedno z nejstarších
ocenění svého druhu v České republice. Cena
TRILOBIT byla poprvé udělena v roce 1966 a dále
v letech 1967, 1968 a 1969. V lednu 1970 byla
činnost FITES zakázána, tím se i udělování cen
TRILOBIT na dlouhá léta přerušilo. Cena byla obnovena až v roce 1991. Ve svém oboru patří mezi
nejprestižnější a současně není tak snadné ji získat.
Od roku 2000 se slavnostní udílení audiovizuálních cen TRILOBIT v Berouně stalo tradicí, 32.
ročník se zde 20. ledna 2019 uskutečnil již po devatenácté. Pořadateli cen Trilobit jsou Český filmový
a televizní svaz FITES, město Beroun a Městské
kulturní centrum Beroun. Hlavním mediálním
partnerem je Česká televize, která již počtvrté
odvysílala ze slavnostního večera televizní přenos
na programu ČT art.
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Paní režisérku jsme poprosili o krátký rozhovor:
1. Kde můžeme tuto trilogii zhlédnout?
Česká televize vysílala dokumentární cyklus Čechoslováci v gulagu na podzim 2017 ke
stému výročí Říjnové revoluce v Rusku. Nyní je
k dispozici na iVysílání, případně na webových
stránkách pořadu: https://www.ceskatelevize.cz/
porady/11127654944-cechoslovaci-v-gulagu/
Všechny tři díly také někdo umístil na YouTube,
ale v podivné kvalitě a se zmatečným označením,
takže doporučuji stránky ČT.
2. Je pro nás nová informace, že se zabýváte
dokumentární tvorbou. Jak k tomu došlo?
Oba předchozí filmy Marta a 8 hlav šílenství
byly hrané.
Kvůli přípravám na film 8 hlav šílenství jsem před
deseti lety začala spolupracovat se Štěpánem Černouškem, jezdili jsme na expedice na Sibiř mapovat
odlehlé a zaniklé pracovní tábory Gulagu (tzv.
lágry), pořádali přednášky, založili sdružení Gulag.
cz atd. Štěpán byl zároveň zaměstnán v Ústavu pro
studium totalitních režimů (ÚSTR), kde existuje celé
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jedno oddělení zabývající se československými
občany, které postihly jakékoliv represe ze strany
Sovětského svazu (tedy nejen pobyt v pracovních
táborech Gulagu, ale bohužel také např. popravy, vyhnanství atd.). A právě Štěpán s historiky
Adamem Hradilkem a Janem Dvořákem iniciovali
vznik dokumentu. Já jsem ze začátku práci na něm
odmítla, protože jsem se plně věnovala natáčení
filmu 8 hlav šílenství. To se však protahovalo,
vznikaly stále větší prodlevy a i Česká televize
projevila zájem, abych cyklus režírovala já, takže
jsem nakonec na tuto v podstatě zakázku kývla.

když jste nominován, musíte přetrpět slavnostní
galavečer a nakonec si ani nic neodnesete (nebo
odnesete, ale nemám ráda tuto hru na “vítěze
a poražené”). Že to bude hned hlavní cena, mě
vůbec nenapadlo a skutečně mě to překvapilo.
Měla jsem totiž pocit, že dokument tak nějak zapadl. V televizi sice jásali, že všechny tři díly měly
vynikající sledovanost (to však není moje zásluha,
ale oddělení PR v ČT), ale vlastně jsem nezaznamenala žádné ohlasy. Možná i proto, že byl vysílán
v době, kdy běžel v kinech můj hraný film 8 hlav
šílenství, takže se psalo spíše o něm.

To, že se zabývám dokumentární tvorbou, je nová
informace i pro mě. Mám z natáčení dokumentů
hrůzu, jet někam a nevědět, co se stane, nevědět
na začátku, jak bude vypadat výsledek, to není
nic pro mě. Takže jsem dokola opakovala, že já to
přece nemohu dělat, mám vystudovanou hranou
režii... No, a když jsem v pomatení smyslů na
nabídku nakonec kývla, přistupovala jsem k práci
stejně jako k hranému filmu. Soustředila jsem se na
vyprávění příběhu (příběhů), budování atmosféry
a specifického filmového světa.

4. Jaké máte do budoucna plány?
Žádné. Zatím žádné. Zatím jsem nenašla látku,
které bych obětovala dalších 5 a více let života.
Od nápadu, psaní scénáře, zafinancování, natočení
a dokončení filmu může totiž uplynout opravdu
hodně vody, zvláště když netočíte úplně “běžné”
filmy. Což není záměr. I Čechoslováky v gulagu
jsem původně chtěla udělat klasicky, televizně,
“běžně”, naházet tam archivy a hotovo. Jenomže
se to zase nějak zvrhlo.
Ještě jednou blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za rozhovor.
MÚ

Zdroj: Archiv Marty Novákové

3. S jakými pocity jste toto ocenění
přebírala?
Já jsem věděla asi 14 dnů dopředu, že dostanu na
Trilobitu nějakou cenu. To je vždy příjemnější, než
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Začátek roku na Kulturním informačním centru
V 17.00 hodin v úterý 15. ledna na KIC byl první
lekcí zahájen kurz trénování paměti, který bude mít
ještě devět dalších pokračování, pokaždé ve stejný
čas v úterý. Kurz pořádá nezisková organizace
Educante z Kyjova a vede ho lektor Mgr. Zdeněk
Gloz, takto certifikovaný trenér paměti. Hravou
formou přítomným dámám a pánovi v průběhu
hodiny poradil, jak si zapamatovat barvy duhy,
znamení zvěrokruhu či znaky obcí. Účastníci také
plnili úkoly – tvořili slova, abecedně je řadili, doplňovali výrazy nebo tvořili slovní spojení. Kurz si
dává za cíl nejen prevenci proti poruchám paměti,
ale i podporovat společenské aktivity a udržování
kontaktů mezi lidmi.

komunikovali. Zájemci budou mít možnost si ho
poslechnout ještě jednou, a to v úterý 12. března
v sále KD.

Mezi doposud uspořádanými besedami na KIC
měla určitě největší úspěch ta konaná ve čtvrtek
17. ledna. Chiropraktik Ing. Vinci Lászlo téměř dvě
hodiny objasňoval příčiny bolesti hlavy, páteře
a kloubů, radil jak jim předcházet a také názorně
předvedl na dobrovolnících, jak některé tyto bolesti
odstranit za pomoci čínské tlakové metody bez
prášků a injekcí. Poradil rovněž pár cviků na páteř
a správné způsoby chůze, aby byla tělu prospěšná. Nadmíru spokojení posluchači s ním výborně
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V sobotu dne 26. ledna 2019 proběhl na Kulturním a informačním centru Dubňany intenzivní
zážitkový kurz malování pod vedením certifikovaného instruktora Pavla Michalici. Výuka olejomalby
Alla Prima – mokré do mokrého metodou Boba
Rosse probíhala od 9.00 hodin do 18.0 hodin, samozřejmě s přestávkami na kávu, svačinku či oběd.
Na výběr byly dva náměty. Obraz brány s názvem
„Zahrada snů“ o velikosti plátna 50 x 40 cm., a druhý s motivem krajiny pod názvem „Krásný výhled“
o velikosti plátna 60x50 cm. Přijít mohl každý, kdo
chtěl malovat. Nemalíř, začátečník, i ten, který již
nějaký ten obrázek vytvořil. Vše potřebné bylo
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proběhnout na podzim tohoto roku. Nutno dodat,
že se všem pod vedením lektora obraz povedl! Ne
každý se může doma pyšnit vlastnoručně malovaným obrazem, třeba v obýváku.
Kurzy vyšívání na KIC, to je další příležitost pro
šikovné ruce. V sobotu 23. února na téma dírkovaná výšivka na plátně – černo/bílá a 16. března,
opět v sobotu, plochá výšivka na plátně.
První dva měsíce letošního roku byla ve výstavní
síni instalována krásná sbírka panenek a kočárků,
kterou laskavě poskytla její majitelka paní Dana
Weissbergerová. Především starší návštěvnice si
tak mohly zavzpomínat na hračky, které je provázely dětstvím.

Od konce měsíce března zaplní výstavní síň nejrůznější hudební nástroje, které v červnu vystřídají
práce žáků výtvarného oboru základní umělecké
školy.
MÚ
k dispozici a romantická nálada v podobě intenzivního sněžení přispěla k pohodě, která v teplé
místnosti KIC panovala. Sešla se zde dobrá parta
lidí, kteří se vzájemně ve své tvorbě podporovali
a pomáhali si. Pan Lektor Michalica byl velmi vstřícný a trpělivě i několikrát dokola, když bylo potřeba,
vše dopodrobna, krok za krokem, vysvětloval.
Někteří účastníci kurzu pracovali tak vehementně
a usilovně, že olejové barvy byly všude kolem,
dokonce i ve vlasech a na tváři. Prostě všichni si
to užili a také se dobře bavili. S hotovým dílem
v ruce odcházeli spokojeně domů a už dopředu se
domlouvali na pokračování kurzu, který by mohl
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Všechny cesty vedou k vínu

Víno je neskutečně pestrý a barevný svět. Spojuje
lidi po celé planetě, nutí je k zamyšlení, vytváří pohodu a také se kvůli němu dokážou jeho milovníci
dost rozhádat. Plní ale ve všech zemích světa, kde
se popíjí, důležitou vlastnost. Lidé spolu mluví.
Tato úvodní slova neříkám jen tak. Projel jsem
za vínem velký kus světa, mám tu čest sedět
v hodnotících komisích nejdůležitějších výstav vín
nejen u nás. A čím více poznávám četné typy vín,
lidi z celého světa kteří ho tvoří, mám k němu větší
pokoru. Jeden z nejdůležitějších poznatků, které
jsem si z cest po světě (nejen za vínem) dovezl je
ten, že 99,9 procenta lidí na světě, jsou stejní jako
my. Chtějí normálně žít, nemají zájem nikoho zabít,
mají rádi svou rodinu, a když k nim přijede cizinec
v míru a pohodě, byť zcela odlišné náboženské
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a životní kultury, rádi jej přivítají a pohostí. Podělí
se o zkušenosti a nabídnou plody své práce.
První zemi, kterou z mých cest za vínem musím
zmínit je Gruzie. Nádherná příroda, hluboká údolí,
slunné stráně plné vinic a na pozadí majestátný
Kavkaz. Lidé v Gruzii jsou velmi chudí, ale neskutečně pohostinní, přátelští a krásným způsobem
hrdí. Mají na co. Gruzie je kolébka vína, vždyť jeho
samotný název pochází z Gruzínského „ Gvino“.
I gruzínské písmo připomíná bobulky révy, hrozny
jsou samozřejmou součástí běžné výzdoby, kování na dveřích nebo oknech. Právě zde, v Gruzii,
byl objeven první z kamene vydlabaný pohárek
na víno na světě. Tvoří se tady hutná červená,
lehce nasládlá vína zrající v hliněných nádobách
zakopaných v zemi, takzvaných „Kvevrech“. Tato
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prastará technologie zrání přežila tisíce let. Měl
jsem možnost se dostat do centrální banky vín
státu Gruzie, jak zní oficiální název tohoto zařízení.
Jde o přísně střeženou budovu, v jejímž sklepení
se nachází regály s vinným archívem. Tam jsem
polaskal v ruce lahve s vínem starým i tři sta let. Byl
to zvláštní pocit, držet živoucí fosílii, protože víno
je stále plné života, kterou vyrobil někdo, kterého
potomci v řadě minimálně pěti generací už nežijí.
Při návštěvě vinařství v Izraeli jsem žasnul nad
pílí, pracovitostí a houževnatostí izraelských vinařů.

Navzdory místu, ve kterém se tento stát nachází,
jsou Izraelci velmi pohodovým a klidným národem.
Měl jsem možnost navštívit vinice a vinařství ležící
v Golanských výšinách, v doslova třaskavém klínu
mezi Sýrií a Libanonem. Místní vinaři v této nejchladnější části Izraele tvoří nádherná bílá a růžová
vína. Jsou podobně šťavnaté a svěží jako naše vína.
Ve střední části tohoto státu, kde je nepoměrně
teplejší a suché klima, se vyrábí především silná
a těžká červená vína. Téměř všechna vinařství
vyrábí tzv. košer vína. To znamená, že poslední
neortodoxní žid, který se při výrobě vína smí
hroznů dotknout, jsou ženy při sběru. Dále se smí
výrobního procesu účastnit jen ortodoxní židé a
„bezvěrec“ je nesmí ani při práci sledovat. Izrael je
také král umělého zavlažování. Trubičky s kapénkovou závlahou vedou nejen ke každé hlavičce révy,
ale i téměř do každého květináče na ulici, nebo ke
každému kmenu stromu ve městě.
Naproti těmto dokonalostem je zvláštní pohled
na vinařství ve Vietnamu či Thajsku. Obě tyto země
jsou si podobné, hlavně po stránce révy vinné.
Pěstuje se zde na poměrně velkých rozlohách, ale
tropické podnebí kvalitě vína neprospívá. Stejné
zkušenosti mám i z Myanmaru (dříve Barmy). Aby
tyto asijské státy ukojily hlad po víně svých obyvatel, vyrábí poměrně velké množství vína. Všechny
tyto země jsem navštívil a měl možnost porovnat
bohužel bídnou kvalitu jejich vín. Ve Vietnamu
vyrábí státní vinařství pouze dvě vína. Označená
jako víno bílé a víno červené. V Myanmaru rovněž
státní vinařství vyrábí navíc víno růžové. Všechna
vína se jmenují Myanmar a mají velmi špatnou
kvalitu. Tomu odpovídá i cena, ta je v přepočtu asi
100 Kč za lahev. Pro srovnání, průměrné australské
víno tam vyjde na cca 600 Kč. V Thajsku, je pestrost
nabídky o trochu větší, ale místní vína jsou opět
velmi bídné kvality
Máme štěstí, že žijeme v části světa, kde je
pestrost vín největší. Neznám podobný kout světa,
kde by bylo tolik malých vinařů, tolik typů a druhů,
zejména kvalitních vín. Vína z Evropy patří mezi
to nejlepší, co se ve světě vína dá pít. A o nich si
budeme povídat někdy příště.
Zbyněk Kopeček,
Mezinárodní degustátor,
člen FIJEV, diplomovaný sommelier

27

Z RADNICE • BŘEZEN | 2019

Rodáci v cizině

Petr Kozel – 50 let v cizině
Vážení čtenáři, tentokrát nám do „Rodáků“ přispěl, bez našeho přičinění, pan Petr Kozel, jehož zajímavé
povídání „od srdce“ nám laskavě doručil pan Pavel Maděryč. Děkujeme oběma.
vozy a vojáci se zbraněmi v rukách. Okupace české
země. Stejný den, po rozloučení se všemi spolupracovníky stavby (se slzami v očích), jsem se snažil
dostat domů do Hodonína, kde jsme v tu dobu
bydleli. Otec, máti a brácha seděli doma, nervózní,
nejistí, co se stane a bude dál dít. Protože otec byl
Švýcarem, tak jsme měli možnost se vystěhovat.
Nebylo to tak jednoduché, otec měl tři roky do
důchodu. Nechtěl opustit Moravu, ale naše interní
hlasování bylo 3 : 1 a on pochopil tu situaci. V půli
prosince 1968 jsme se všichni rozloučili s příbuznými, přáteli a kamarády zde v české zemi, kde
jsem se narodil.
První Vánoční svátky v cizině 1968 to byl Bischofszell, malé město, cca 10 tisíc obyvatel. Bílé Vánoce
a Nový rok a hromada nejistoty, co nás očekává.
Hledáme si práci, otec a já, ale hlavní potíž je řeč.
Našel jsem si práci poblíž u tesařů. Abych něco
rozuměl, tak jsem se učil z Česko – německého
Narodil jsem se v únoru 1950 v Hodoníně. Můj
otec byl Švýcar a matka Češka. Otec byl horníkem,
pracoval na dole „Josef“ v Dubňanech a matka byla
v domácnosti. Své dětství jsem prožil v Dubňanech,
kde jsem také prošel základní školou. Měl jsem
zájem o turistiku a kopanou, tak jsem nastoupil
do místního oddílu Baníku. Poslední dva roky ve
škole jsem měl tu možnost přes švýcarský Červený
kříž navštívit o hlavních prázdninách v letech 1963
– 1964 Švýcarsko. Poprvé jsem byl u Bodamského
jezera v dětském táboře, který byl internacionálně
obsazen. Příští léto jsme užívali v soukromí u rodin.
Těch zážitků bylo mnohem více (hory, Arosa, Lugano). V té době jsem si připadal jako v pohádce,
kam jsem se jenom podíval, vše tady bylo. Ovoce,
maso, zelenina …
V roce 1965 jsem nastoupil na tři roky do internátu na tesařskou školu v Brně, pozemní stavby
„Ingstav“. Po vyučení jsem pracoval na stavbě
u Prostějova. 21. srpna brzo ráno nás probudil
velký rachot sklenic, co stály na stole. Po třech
hodinách jsme viděli a věděli proč. Tanky, nákladní
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slovníku to, co jsem při řemesle potřeboval (kladivo, pila, hřebík …). Člověk je opravdu donucen
se učit. Každý začátek je těžký. Otec také našel
místo ve vedlejší obci v továrně na nudle. Našli
jsme třípokojový byt v Schőnenbergu. Já jsem
začal pracovat v lednu 1969 a pak až do roku
1971 u různých majitelů. Ať u tesařů, na pile anebo
v textilní fabrice. V roce 1971 jsem byl povolán
do vojenské služby v St. Gallenu. Za tři dny jsem
znovu vše vracel (nic jsem nerozuměl). Tak jsem
se učil dále ze slovníku. Mezi tím jsem si udělal
řidičský průkaz (hurá) a znovu nastoupil na vojnu.
Vojenskou službu jsem pak odsloužil v roce 1972.
V dalším roce jsem si našel svůj byt. Mezi tím
jsem se seznámil s mladou holkou, dnes manželkou, a 25. května 1974 jsme se vzali. Ještě stejný rok
se nám narodila dcera. Také v té době nás trefila
inflace a já jsem ztratil práci. Ale člověk má rodinu
a chce žít. Kdo chce, ten najde. V roce 1977 se nám
narodil syn. V té době jsem měl dobré zaměstnání.
V roce 1984 se nám podařilo koupit starší domek
v Schőnenbergu. S podporou mé tchýně a s hypotékou z banky. Teď jsem poznal, co to znamená
být majitelem, který má nejenom radost, ale také
zodpovědnost. Dalších deset let jsem pracoval
u různých firem a všude jsem se zase něco přiučil,
což mně bylo k dobru. Začátkem roku 1995 jsem
se stal soukromníkem. Dělal jsem montážní práce na všechny strany – kuchyně, schody, izolace
a koupelny. Pak jsem pracoval pro firmu, která
mě posílala do Německa, Rakouska a po Švýcarsku. Měl jsem hodně úvazků a dělal denně 14 až
16 hodin. V roce 2002 jsem skončil, protože člověk
už cítil únavu. Mezitím se otec a matka vrátili zpět
do Dubňan. Koupili menší domek, který si nechali
opravit. V roce 1993 dosáhl můj otec 65 let a šel do
zaslouženého důchodu. Také já jsem se přestěhoval
do nového domku do obce Müllheim, kde žila naše
dcera. Tak jsem šel znovu pracovat do stolařství
na výrobu kuchyňských linek. Posledních deset let
uteklo jako voda. Už zde jsem přemýšlel o svém
budoucím důchodu. Můj plán byl se znovu vrátit
do Dubňan do domku rodičů, ale oni to odřekli.
Protože ve Švýcarsku je draho a jeden důchod
nestačí, tak jsem se díval po Itálii, nebo Rakousku.
Nakonec to dopadlo tak, že náš syn měl přítelkyni, která má babičku ve Španělsku. Domluvili jsme
se, že ji navštívíme. To bylo na podzim 2011 a náš
cíl byla Costa Blanca Španělsko. Benissa je menší
město ležící poblíž hor a moře. Krajina se nám hned
líbila. Když jsme projížděli okolím, tak bylo hodně
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vilek na prodej. Po delší domluvě jsme jednu starší
vilku koupili. S myšlenkou později v důchodu ji
opravit. Ve Švýcarsku jsem dal u firmy výpověď.
V roce 2012 v březnu jsme Švýcarsko opustili a těšili
se na nový domov, Španělsko.
Po krátké době jsme navázali nové styky. Učíme
se řeči – paní španělsky a já, že máme sousedy
Angličany, tak anglicky. Mám každodenní vycházky
se psem a krmení holubů. Strávím hodně času v zahradě a při opravě domku. Teď už je upraven podle
nás. Žijeme zde v krásném a zdravém prostředí už

šest let a devět měsíců. Naše děti a vnoučata nás
navštěvují pravidelně každý rok o dovolené. My
zase naopak na podzim. Když sedíme s paní večer
u krbu při sklence vína, tak jsou naše vzpomínky
u naší rodiny, přátel a kamarádů, co jsme se od
nich vzdálili. Jsme si vědomi, jak ten čas rychle
utíká a my rychle stárneme. Nechám se překvapit,
co nás v budoucnu očekává.
To je zhruba můj – nebo náš – život „v cizině“.
Petr Kozel

Prezident republiky Ing. Miloš Zeman, na základě rozhodnutí Rady
Evropské unie vyhlásil svým rozhodnutím zveřejněným ve sbírce
zákonů Volby do Evropského parlamentu.

Volby se uskuteční v pátek 24. května 2019
a v sobotu 25. května 2019.
Evropský parlament je zákonodárným orgánem EU. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni
přímo občany EU každých 5 let. Sídlem Evropského parlamentu jsou Štrasburk (Francie), Brusel (Belgie)
a Lucemburk (Lucembursko). Poslední volby se uskutečnily v květnu 2014.
V letošních volbách dojde kromě výměny europoslanců také k velké změně, a to v podobě zeštíhlení celkového počtu členů europarlamentu na 705 poslanců a zároveň také změny počtu některých
poslanců, a to z důvodu odchodu Velké Británie z EU (BREXITU).
Počet poslanců za každou zemi je zhruba úměrný počtu jejích obyvatel, parlament má v současnosti
751 členů, z toho 73 tvoří poslanci z Velké Británie. Po volbách v tomto roce se 27 křesel britských
poslanců rozdělí mezi 14 zemí, které v současnosti mají menší zastoupení, než by mít měly, zbylých
46 zůstane zatím neobsazených, v případě rozšíření EU by křesla připadla europoslancům z nových zemí.
Toto rozhodnutí je dáno tím, že Lisabonská smlouva omezuje maximální počet členů parlamentu na 751.
České republiky se ovšem tato změna nedotkne, a i nadále bude volit 21 nových poslanců.
Polepší si především Španělsko a Francie, kterým by mělo přibýt po pěti poslancích. Tři poslance navíc
pak dostane Itálie nebo Nizozemí.
Bližší informace k těmto volbám naleznete na webových stránkách města Dubňany: www.dubnany.eu
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Vítání nových občánků
Když narodí se maličký, dar vidění má pod víčky,
dar slyšení má v něžném oušku, dar dotyku má v prstíčkách,
dar chuti najde v prvním doušku, dar vůně v jarních kytičkách.
Maminko, ty k těm darům vkrátku, dar řeči přidáš nemluvňátku.
Místostarostka Renata Prokopenková vedla v sobotu 5. ledna první letošní obřad vítání nových občánků na městském úřadě, aby jim i jejich rodičům popřála hodně štěstí, zdraví a radosti.
Do pamětní knihy byly zapsány tyto děti:





Adéla Čermáková
Adam Ištvánek
Vendula Stehlíková
David Horák
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Za období od 1. 11. 2018 do 28. 2. 2019 jsme se rozloučili s těmito občany:
Pavel Kryštof

69 let

Anna Weissbergerová

96 let

Miroslav Ráček

72 let

Miroslav Šohaj

71 let

Emilie Kosová

79 let

Helena Slavíková

85 let

Ladislav Šimeček

71 let

Danuše Kramlová

77 let

Jana Čerňanová

62 let

Marie Švagerková

82 let

František Šimek

92 let

Marie Goldschmiedová

90 let

Zdeněk Šeďa

80 let

Statistika roku 2018 podle matriky
K 31. 12. 2018 mělo město Dubňany celkem 6345 obyvatel, z toho 3175 žen a 3170 mužů. Průměrný
věk jeho obyvatel je 48,13 roku.
V loňském roce se narodilo 51 dětí, z toho 21 děvčat a 30 chlapců.
Do města se přistěhovalo 89 obyvatel a odstěhovalo se jich 98.
V Dubňanech bylo uzavřeno 14 sňatků, z toho byly 3 v kostele. Kolik našich občanů uzavřelo sňatky
někde jinde, než v našem matričním obvodu nám není známo, protože tyto informace o občanech už
matrika nevede.
Zemřelo 35 mužů a 26 žen.
Ve smuteční obřadní síni se konalo celkem 38 pohřbů, církevních obřadů v kostele bylo 18.

Věkové složení obce
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MÚ
Omluva
V minulém čísle zpravodaje bylo chybně uvedeno jméno a příjmení jednoho z dětí, které se zúčastnilo
vítání nových občánků dne 22. 9. 2018. S omluvou uvádíme správné znění: Japheth Alaric Monaghan
Jana Kaňová
evidence obyvatel
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Z farnosti

S Otcem Pavlem hovoří paní Jana Ilčíková.
Pro běžného dnešního čtenáře začíná být první
nejstarší svazek kroniky zajímavý až od strany 73,
tj. od roku 1875, kdy se stal v pořadí šestým dubňanským farářem P. Václav Alois Oharek a kroniku
začal psát česky. Předcházející stránky kroniky jsou
totiž psány převážně německy (malá část byla latinsky nebo česky) a to ještě většinou velmi špatně
čitelným švabachem. Takže každý si nyní může na
internetu pročítat zápisy z let, kdy se stavěl nynější
farní kostel svatého Josefa (posvěcený byl slavnostně v roce 1885). Pan farář Oharek také v roce
1884 založil s pomocí dárců dubňanskou lidovou
knihovnu, která měla 300 svazků.
Nejzajímavější pro dnešní obyvatele města
Dubňany bude ale pravděpodobně prohlížení
předposledního svazku kroniky z let 1939 až 2008.
Obsahuje i řadu fotografií ze života farnosti i města. Možná se na některé fotce z prvního svatého
přijímání, z biřmování, poutí, hodů, či z brigád
poznáte. Nebo poznáte své sourozence, rodiče…

Webové stránky farnosti nabízejí možnost podívat se na farní kroniky v moderní, digitální
podobě. Co zajímavého tam lidé najdou?
Stručně řečeno: úplně všechno. Jan Houšť v rámci přípravy své bakalářské práce digitalizoval nejen
všechny tři svazky historických dubňanských farních kronik, ale také poslední „živý“ svazek kroniky,
a to až do roku 2017 včetně.
Nejstarší svazek kroniky začal být psán v roce
1789 a je nadepsán nikoliv farní kronika, ale „Domácí protokol“ – mimo jiné proto, že samostatná
farnost Dubňany ještě neexistovala; tehdy byla
v Dubňanech z hlediska církevní správy tzv. lokácie,
která měla jen kaplana. Teprve v roce 1843 byla
místní lokácie povýšena na farnost. Mezi zajímavosti z tohoto období patří i skutečnost, že až do
roku 1867 spadala pod dubňanskou farnost i obec
Ratíškovice. Prvním farářem v Dubňanech byl od
roku 1843 P. Jan Čermák.
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Kroniky, které se nyní podařilo na internetu
zpřístupnit nejširší veřejnosti, jsou cenným pramenem nejen k historii farnosti, ale celého města
Dubňany, protože historie města a farnosti se vždy
těsně prolínala.
Digitalizované farní kroniky najdete na www.
farnostdubnany.cz pod záložkou „Život farnosti“.
Na stránkách farnosti najdete samozřejmě také to,
co se týká současného života farnosti. Také pozvání
časy letošních velikonočních bohoslužeb a termíny
velikonoční svátosti smíření ( jinak se ale zpovídá
půl hodiny prakticky před každou mší svatou a je
možné si domluvit i osobní setkání na faře – můj
mobil je 731402651).
Připravuje farnost i v tomto roce zájezd na
poutní místo?
V neděli 16. června se opět vydáme na pouť na
svatý Antonínek nad Blatnicí.
Hlavní farní pouť 8. května letos nebude na
poutní místo, ale na místa, kde nyní působí náš
dubňanský rodák P. Luba Řihák: do Babic u Lesonic
a okolí.
Na tyto poutě jsou s námi zváni všichni – také ti,
kteří „nechodí do kostela“.
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A protože za mnou někteří členové „dubňanského vánočního sboru“ (to je ten sbor, který tak
pěkně zpívá v kostele při slavnostních bohoslužbách o Vánocích a někdy také o Velikonocích) přišli
s otázkou, zda bych se s nimi nevydal do Svaté
země, vyrazíme – dá-li Bůh – s asi třináctičlennou
skupinou do Jeruzaléma, Betléma a okolí. Bude to

někdy v listopadu nebo prosinci až se naskytnou
levné letenky…
V Dubňanech také probíhá příprava na biřmování…
Na biřmování, které se uskuteční v naší farnosti
v roce 2020, se začalo již v adventu minulého
roku připravovat celkem 18 biřmovanců. Přípravy
probíhají v celkem čtyřech skupinkách. Jedna větší
pro mládež (14 až 19 let) se schází jedenkrát za
měsíc v sobotu. Tři menší skupinky pro dospělé se
setkávají podle domluvy tak, aby to účastníkům
přípravy časově vyhovovalo: uvaříme kávu, případně upečeme pizzu a přitom probereme nějaké
téma. Součásti přípravy budou i některé „speciální
akce“ – první z nich bude pro ty z řad mladých:
výprava na setkání mládeže s otcem biskupem
v Brně v sobotu před Květnou nedělí.
Děkuji Vám za rozhovor.
Jana Ilčíková
foto: www.farnostdubnany.cz
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Z historie
Co bylo na stránkách obecní kroniky před šedesáti lety …

Dne 14. února konána v prostorném sálu Ligniťanu
Výroční členská schůze JZD
Trvala od 9. hod. do 17. hod. s polední přestávkou,
kde podáváno občerstvení pro všechny přítomné.
Večer pořádána lidová veselice k níž hrála hudba.
Družstevní rodina po celodenním úmorném jednání
o záslužné práci minulého roku a po celoroční mnohdy
svízelné práci se bavila s přáním, aby příští rok byl
opět lepší a doplatky vyšší. Na jednotku připadá
mimo naturalie Kč 11.50, tedy prozatím je to málo.
Věříme a jsou k tomu všechny předpoklady, že se tyto
jednotky budou každým rokem zvyšovati, až konečně
i v zemědělství bude odměna za práci rovnati se mzdě
dělníka v průmyslu. Proslov předsedy Fr. Nováka
36

tomu plně nasvědčoval, že tento výkonný zemědělec,
který se dostal v čelo našeho družstva je na svém
místě a budeli mu přáti zdraví, že se pokusí o to, aby
se v družstvě hospodařilo tak, jak se hospodařilo
v jeho soukr. statečku.
Dne 17. února schůze komise pro občanské záležitosti v dop. hodinách, večer schůze SRPŠ na níž
o úrazech mluvil s. dr. Fiala a s. poruč. Prubík.
Dne 20. února schůze přípr. výboru o únorových
událostech na níž dohodnuto konati tuto slavností
vzpomínku 25.II. Rozděleny úkoly mezi jednotlivé
soudruhy. Proto také slavnostní vzpomínka dne 25.
února konaná v 19. hod. v závod. sále Ligniťanu na
události před 11. roky byla dobře připravena. Slav-
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nostní schůzi zahájil soudr. Fr. Vyrubal jako předs.
N. fronty. Po zahájení provedli pionýři odd. žáků
kulturní vložky jako recitaci, zpěv, básně, tanečky za
doprovodu klavíru – harmonice řízené soudr. učit.
Šrůtkou. Tyto vložky byly odměněny dlouhotrvajícím
potleskem. Slavnostní projev a vzpomínky na události v únoru r. 1948 s rozborem mezinárodní situace
měl soudr. Batrla z Hodonína. Schůze zakončena
písní Práce.
S pionýry byla dne 27. února konána přednáška
o Únoru 1948 ve staré škole za přítomnosti soudr. učitele Chřiba a žáky pozorně vyslechnuta, kde žákům
připomenuto, že kdyby nepřišlo před 11. roky k těmto
únorovým událostem, kde dělnická třída se zmocnila
vlády, neseděli by dnes v teplých místnostech najezené,
že mnozí otcové by byli bez práce a tak i bez chleba.
Dne 1. března konán po prvé SM „Čajové odpoledne“ ne v sále Ligniťan, za pěkného počasí venku, což
však mládeži nijak nevadilo neb toto „čajové odp.“

trvající do 18. hod. bylo provázeno taneční hudbou
k tanci i poslechu, co se ovšem mládeži zamlouvalo,
a to tak, že čajové odp. není poslední. Po práci je
třeba i pobavení, osvěžení obzvláště u mládeže, které
patří budoucnost.
Dne 7. března sešly se ženy zaměstnané na dole
„První máj“ na slavnostní schůzi na počest „MDŽ“,
kde při zahájení účinkoval i pionýr. odd. naší osmil.
školy svými vložkami a po projevu soudr. ředit. Houšky, který ve své funkci vedoucího vyzdvihl význam
„Dne mezin. hnutí žen“ a též význam práce kterou
dnes ženy konají na všech úsecích v zaměstnání všech
odborů v naší zemi tedy i v našich přilehlých obcí;
bylo podáváno občerstvení a tak v družné zábavě
a pospolité výměně názorů rozcházeli se účastníci
v radostné náladě do svých domovů. Také zvláštní
rys doby v níž žijeme!
Ihned druhý den 8. března, konána slavnostní
schůze v odp. hod. v prostorném sále Ligniťan na
počest M D Ž za účasti školních pionýrů, kteří svými
vložkami zpestřili toto odp. zasedání žen, kterýžto den
byl v důsledku rozhodnutí vlády radostnější tím, že
byly sníženy ceny spotřebního zboží a to dosti citelně,
což pozná každá žena při nákupu.
Dne 9. března počalo boření domu po kolabor. rodině Halíkové, kde začne se stavěti pro obec Dubňany
vyhovující prostorné kino.
Ihned ve večerních hod. v sále Ligniťanu vzpomenuto na slavnostním shromáždění Výročí konce války,
vzpomenuto padlých rudoarmějců u pomníku kam
odebral se celý průvod aby tím uctil jejich památku.
Celý program tohoto výročního dne sestavil NV.
a zahajovací proslov měl soudr. tajemník Zemánek,
hlavní projev měl F. Vyrubal předs. Národní fronty.
Vyzdvihl zejména co vše se za těch 14. roků změnilo
ve prospěch pracujícího člověka a to nejen u nás
v obci ale celé naší krásné zemi. Po zahrání hymny
a Internacionály zástupy se rozešly.
Desáté výročí Pionýrské organisace vzpomenuto
na škole v tělocvičně, kde pionýři provedli několik
zdařilých vystoupení. Nově přijatí pionýři skládali
pionýrský slib.
Dne 26. dubna ve 12. ¾ hod. zakroužilo nad částí
obce bezmotor. letadlo a hladce přistálo za humny poblíže domu Maňáka, a to bez porušení. Letou řídila
pilotka z Holiče. Letoun byl ihned týž den rozebrán
a odvezen na letiště.
37
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„Země česká, domov můj…“ - 185. výročí
národní hymny České republiky
Píseň “Kde domov můj?” stmeluje náš národ již 185. rokem!
Původně zpěvní vložka slavné hry „Fidlovačka
aneb žádný hněv a žádná rvačka“ se sice stala
oficiálním národním symbolem až se vznikem
samostatného Československa, ovšem lidé si ji
zamilovali už v roce 1834, kdy poprvé zazněla
v divadelní hře Josefa Kajetána Tyla, prvně uvedené
v Praze dne 21. prosince 1834. Hudbu k ní složil
a Tylův text mírně upravil František Škroup, prvním
interpretem se stal Karel Strakatý. Rychle zlidověla
a získala postavení národní písně. Čechy byly tedy
první zemí, která měla jako hymnu divadelní šlágr.

Hymnu tvoří pouze první (a oproti originálu lehce
pozměněná) sloka písně; druhá sloka je dnes téměř
neznámá. Česká státní hymna Kde domov můj
patří podle zákona 3/1993 Sb. mezi státní symboly
České republiky a ty lze podle zákona užívat jen
vhodným a důstojným způsobem. Státní hymnu
lze hrát i zpívat při státních svátcích a při jiných
příležitostech, je-li to obvyklé. Zákon stanovuje, že
jako hymna se užívá pouze první sloka, avšak před
novelou z roku 1998 obsahovala příslušná příloha
zákona i text druhé sloky.

První sloka
Druhá sloka, v platném znění zákona již neuváděná
			
Kde domov můj,
Kde domov můj?
kde domov můj?
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
V kraji znáš-li Bohu milém
bory šumí po skalinách,
duše útlé v těle čilém,
v sadě skví se jara květ,
mysl jasnou vznik a zdar,
zemský ráj to na pohled!
a tu sílu vzdoru zmar?
A to je ta krásná země,
To je Čechů slavné plémě,
země česká, domov můj,
mezi Čechy domov můj,
země česká, domov můj!
mezi Čechy domov můj!
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První sloka písně Kde domov můj je česká národní hymna. Užívá se od rozpadu Československa na
konci roku 1992, již v roce 1990 však byla oficiálně
prohlášena i za hymnu České republiky uvnitř fe-

derace. Před rozdělením se československá hymna
skládala ze dvou částí. První tvořila jedna sloka
české písně Kde domov můj a druhou první sloka
slovenské písně Nad Tatrou sa blýska.

Nad Tatrou sa blýska,
hromy divo bijú.
Zastavme sa bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.
Závěrem trochu nevážně: básník Jan Skácel považoval pomlku mezi českou a slovenskou částí za
hymnu moravskou.
MÚ

100 let československých státovek (bankovek)
Vznik Československé republiky v roce 1918 s sebou automaticky nepřinesl měnovou samostatnost. Obyvatelé nově vzniklé republiky na ni ale
dlouho čekat nemuseli. Československá koruna
byla ustavena zákonem č. 84 z 25. února 1919, na
jehož základě byly mezi 3. až 19. březnem 1919 staženy a okolkovány rakousko-uherské bankovky,
které byly postupně až do července 1920 vyměňovány za nové československé STÁTOVKY. Prvním
penízem nového státu byla 100korunová státovka
z 15. dubna 1919. Prvními mincemi byly 20haléř
a 50haléř s ročníkem ražby 1921 vydané v únoru
1922. První korunová mince byla do oběhu uvolněna také v roce 1922. První skutečnou bankovkou
(nikoli státovkou) byla 20koruna s datem 1. října
1926, ale do oběhu se dostala až v březnu 1927.

Československá koruna z roku 1919 byla v oběhu
až do 8. února 1993, kdy došlo k měnové odluce se
Slovenskem. V průběhu téměř 75 let své existence
zažila dvě měnové reformy v letech 1945 a 1953. Po
rozpadu Československa vznikly dvě samostatné
měny - koruna česká a koruna slovenská v poměru jedna ku jedné. Bankovky a mince fungovaly
v obou státech ještě několik dalších měsíců, než
byla postupně do oběhu uvedena nová platidla
obou nástupnických států. Slováci přešli počátkem
roku 2009 na euro, a tak je od ledna toho roku
slovenská koruna již historií.
Státovky byly předstupněm skutečných bankovek
MÚ

Československá
stokoruna
podle návrhu
Alfonse Muchy
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Dubňanská chovatelka králíků úspěšně
prezentovala naše město v zahraničí
Český svaz chovatelů
Ústřední odborná komise chovatelů králíků, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy
Dne: 9. ledna 2019
Věc: Reprezentace zvířat od občana – chovatelky na Evropské výstavě zvířat v Dánsku
Dobrý den pane starosto,
dovolte, abychom se s Vámi podělili o příjemnou následující informaci. Oznamujeme Vám, že chovatelka
králíků přítelkyně Lenka Zahorecová, která je občankou vašeho města, úspěšně reprezentovala ve dnech
9. – 11. listopadu 2018 na Evropské výstavě drobného zvířectva v dánském Herningu.
Na svoje vystavené králíky plemene zakrslý barevný černý bílopesíkatý, dosáhla vysokého bodového
hodnocení, a získala jednu z hlavních cen od pořadatelů. Tímto úspěšně reprezentovala nejen Český svaz
chovatelů a Českou republiku, ale i vaše město.
Upřímně děkujeme za vystavení jejich králíků na této světově nejvýznamnější výstavě drobných zvířat.
Chovatelé králíků z ČR na této výstavě obdrželi historicky nejvyšší počet cen a výstavních titulů v kontextu počtu vystavených králíků jednotlivých zúčastněných zemí. Evropské výstavy se zúčastnili chovatelé
z více než dvaceti zemí. Králíci vystavení Lenkou Zahorecovou výrazně přispěli k dobrému jménu celé
ČR v chovatelské Evropě.
				

S chovatelským pozdravem

						
								
							

,,Chovu zdar“
Josef Vilhelm, v. r.
tajemník ÚOK chovatelů králíků

zdroj: FCB Chov zakrslých bílopesíkatých králíčků - Melothie‘s; Sameček CALIBRI
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Na Želvě se utkaly děti ve stolním tenise

Dne 16. 2. 2019 pořádal oddíl stolního tenisu
SKST Dubňany v hale stolního tenisu Sportcentra
Želva bodovací turnaj nejmladšího a mladšího žactva. Turnaje se účastnilo 46 hráčů - chlapců i děvčat
- nejen z okresu Hodonín, ale i z Břeclavi, Morkůvek
, Blanska a slovenské Skalice. Z domácího oddílu
SKST Dubňany se zúčastnili: Matěj Marada, Jan
Příkazský, Tomáš Zemčík, Jakub Mokráš, Pavel
Raisigl, Zbyněk Kopecký, Adélka Ostřížková, Tereza
Ševčíková, Terka Krupicová a Natálie Kratochvílová.
Turnaj tak byl našimi hráči opět solidně obsazen

a nezbylo než čekat, komu to zacinkne. Nakonec
jsme vybojovali tři medaile
Terka Krupicová - bronz, Matěj Marada - zlato,
Ostřížková Adélka - bronz.
Zkrátka ale nepřišly ani ostatní děti. Všechny si
totiž díky sponzorům odnesly drobné pozornosti,
které, jak pevně věříme, je povzbudí v dalším tréninkovém snažení. Akce byla všemi zúčastněnými
dětmi, trenéry i přítomnými příznivci stolního
tenisu hodnocena velmi kladně a už se tak těší na
další ročníky našeho již tradičního turnaje. Pokud
by i Vaše dítko chtělo zakusit podobné zážitky,
trénujeme 2x - 3x týdně - viz www.skst-dubnany.cz.
V neposlední řadě bych rád poděkoval trenérům
Aleši Horákovi a Petře Kotáskové za každodenní
snahu do našich dětí vlít kus (nejen) stolnětenisového pohybu a také panu Maradovi za ochotu
dokumentovat kvalitními snímky většinu mládežnických turnajů. Dík patří také všem funkcionářům
klubu za kvalitně odvedenou práci.
Za SKST Dubňany
Václav Šural
předseda klubu
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Odešla velká osobnost
československého basketbalu
A slovo „velká“ bychom mohli brát i doslovně.
Dubňanská rodačka Helena Malotová, rozená Jošková, měřila úctyhodných 189 centimetrů. Když
před loňskými Vánoci ve věku necelých osmdesáti
zemřela, média tradiční i internetová připomínala její obdivuhodnou sportovní kariéru v letech
1959 až 1974, ligové a reprezentační úspěchy,
počty zápasů, získané body a medaile. Vzpomínalo
se na hráčku, která je zařazena na čestné listině
zasloužilých mistrů sportu a v roce 2007 byla uvedena do Síně slávy České basketbalové federace.
Naše vzpomínka bude trochu jiná díky paní Ludmile Kaňovské, jež se s námi na pár chvil vrátila do
dětství a mládí, jehož součástí byla i sestřenice Hela
Jošková. Rodina Joškova pochází z Boršic u Buchlovic. Dědeček obou děvčat se přiženil do Šardic,
byl v 1. světové válce a po ní i zajatcem v Rusku. Byl
havířem, stejně tak později i jeho syn, otec Heleny,
jenž se svou rodinou bydlel v Horní huti. Tenkrát se

Helena jako členka tehdejšího slováckého krůžku
(1951)

Hela (vpravo) a Lidka na sokolském hřišti
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tu hrával na hřišti v lesíku fotbal, chlapi chodili do
hospody u Růžičků, maminky si povídaly a Lidka
s Helou si hrály s panenkami. Nebo se také bavívaly
s barevnými sklíčky, ze sklárny se rozdrcené sklo
vyváželo na cestu. Představovaly si, že jedou někam
daleko, třeba do Ameriky … O prázdninách jezdily
na kolách od rybníku ke stařečkům do Šardic. Obě
byly sokolky už od předškolního věku. Místo nářadí
se v pondělí a ve čtvrtek hrál basketbal a tam si
také talentu dorostenky Joškové všiml pan Miroslav
Palán a upozornil na ni v oddílu Jiskra Kyjov. To byl
rok 1959 a čekal ji svět. I ta Amerika.
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Od sedmdesátých let žila s manželem Jaromírem
Malotou v Ostravě, na Dubňany nezapomínala
a vracela se sem. Sestřenice si dvakrát týdně volaly.
Naposledy se manželé Malotovi nečekaně objevili
u Kaňovských v roce 2002 a mohli si tak pochutnat
na zabijačce. Úplně poslední návštěvou Heleny
v jejím rodišti byla smutná povinnost účasti na
pohřbu bratrance Jirky Domanského v roce 2011.
Zůstaly jen ty pravidelné telefonáty.
Paní Ludmila Kaňovská nechala za svou sestřenici a přítelkyni Helenu Malotovou-Joškovou letos
14. ledna sloužit mši v dubňanském kostele. Urna
s jejím popelem bude obřadně uložena do hrobu
k rodičům, tak jak si přála. Věřme, že její jméno
na náhrobní desce bude ještě dlouho oslovovat
návštěvníky našeho hřbitova: „To byla ta velká
basketbalová hvězda dvacátého století, která se
tady v Dubňanech narodila.“
Děkujeme paní Ludmile Kaňovské, že se s námi
podělila o vzpomínky na paní Helenu Malotovou-Joškovou. Děkujeme také za zapůjčení fotografií
a článku ze 70. let, který pro čtenáře níže přetiskujeme.
Helena Jošková asi dvacetiletá

.........................................................................

REPORTÁŽ NA PŘÁNÍ …
… byla otištěna v roce 1972 ve sportovním časopise Stadión, který vycházel v letech 1953 – 2006. Autorem
je Robert Bakalář, český a československý sportovní novinář, televizní redaktor a sportovní komentátor.
„Ten salát vypadá dobře,“ řekla, a zálibně se podívala na můj talíř s šopským salátem, bulharskou
specialitou. Širokým oknem za mými zády bylo vidět rozbouřené Černé moře, jak hází vlny daleko na
břeh. Žena, proti níž sedím, je jednou z největších
postav evropské košíkové. Léta patřila k obávaným
i zbožňovaným. Její jméno se stalo synonymem pro
poctivost a kvalitu. Helena Jošková-Malotová, ale
vždycky zůstala skromná. Tak jí to celý život učili
doma v Dubňanech u Kyjova.
V Československu nesehrál reprezentačním dresu nikdo víc utkání než ona. Po mistrovství Evropy

ve Varně jich má na kontě 229. Hrála na sedmi
evropských šampionátech a na třech mistrovstvích
světa. Premiéru měla v roce 1960. trenér Svatopluk
Mrázek, který ji objevil, tehdy řekl: „Dobrý …“ A jí
to stačilo, protože Svatopluk Mrázek nebyl zvyklý
chválit. Za dvanáct let poctivé služby má právo
srovnávat …
Tenkrát mi bylo dvacet let a přišla jsem do týmu,
v němž hrály prim Hubálková, Theissigová, Horáková a další. Klepaly se mi ruce a měla jsem trému.
Dnes ne; dnes vím, že jsem nejstarší a že ty mladé,
které se ocitly v podobné situaci jako tenkrát já
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Foto: Jaroslav Skála

v Sofii, čekají na uklidňující slova …
Když porovnávám košíkovou tehdy a dnes, vidím,
jaký výkonnostní skok udělala a jak jsem se změnila
i já sama. Před lety se hrával techničtější basketbal,
ale mnohem statičtější. Já měla za úkol hrát pod
košem a střílet. A dnes …?
Trochu se zamyslela a před očima se jí možná
vybavily desítky momentů, kdy tísněna střílí koš
a hlediště tleská. „Dnes mně taktické úkoly vytáhly
do pole, někdy dokonce i do role rozehrávačky.
Naštěstí mi nevadí, že nedávám koše. Hlavní je,
že se vyhraje …“
Opium úspěchu, slávy potlesku bariér jí nezamotaly hlavu. Vždycky se snažila nezklamat. Svůj
díl práce v národním družstvu odvedla, Nelze jej
matematicky vyčíslit a každé hodnocení by stejně
bylo subjektivní. Není ale dostatečnou vizitkou
skutečnost, že hrála od roku 1960 na všech evropských a světových šampionátech, a že má ve
své vitríně trofejí dvě stříbrné a jednu bronzovou
medaili z mistrovství světa a dvě stříbrné a tři
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bronzové medaile z evropských mistrovství?
„Byla to nádherná léta,“ zavzpomínala, a v jejich
slovech najednou ucítíš trochu lítosti nad nemilosrdně ubíhajícími lety. Heleně Malotové je 33 roků
… „A vzpomínky na pěkné chvíle přehluší zklamání
nad neúspěchy v roce 1968 i o dva roky později.
Myslely jsme si tehdy, že jsme dobré, a o to krutější
bylo procitnutí. Jenže ke sportu patří nejen vítězství, ale i porážky. Všechnu hořkost posledních let
však smazal světový šampionát v roce 1971 v Brazílii. Hrály jsme dobrou košíkovou, přivezly jsme
domů stříbro, a vzpomínky na krásné prostředí
cizokrajného jihoamerického kontinentu mi navždycky zůstanou v mysli …“
Na chvíli ztichla a sledovala cypřiše, které ostrý
vítr ohýbal k zemi. Viděla se možná pod Kristovou
sochou nad Rio de Janeirem, procházela se po avenidách Sao Paula. Anebo se jí snad vybavila vzpomínka na Messinu a na potupné deváté místo …?
„Když už je člověk starší, dovede si seřadit
všechny klady i zápory, vítězství i porážky. Když
jsem byla mladší, mockrát jsem si říkala, jestli mi
to honění, ta dřina, ten život skoro bez soukromí,
stojí za to. Když se dnes ohlédnu na cestu, po které
jsem běžela, tak si říkám, že jsem si vybrala dobrý
směr. A že kdyby se mi vrátily roky nazpět, že bych
se rozhodla zase stejně. I přesto, že to stálo hodně
námahy a odříkání …“
Venku se stmívá. Za chvíli bude čas jet k zápasu.
Možná, že to bude její poslední zápas v reprezentačním družstvu. Hráčka, kterou odborníci
pravidelně zařazovali do All Stars, se s trochou nostalgie v očích zvedá. Ví, že i pro ni platí neúprosný
zákon odchodu. Stará známá, Jackie Chazalonová,
francouzská hvězda, kterou bulharské obecenstvo
zbožňovalo, za ní volá: „Bonne chance, Helena …
Hodně štěstí, Heleno!“
Sleduji její vysokou postavu, jak mizí za dveřmi.
A myslím na to, že její poctivost a bojovnost by
měli mít všichni, kteří byli vybráni za reprezentanty
své vlasti.
Robert Bakalář
MÚ
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Něco pro trénink paměti
1. Doplňte k osobnosti obec, se kterou je spjatá:
Josef Somr (herec)
Zbyněk Bobr Horák (autor písně Ty jsi má láska, Ty jsi můj sen)
Dana Zátopková (oštěpařka)
Vašek Mlýnek (lidový vypravěč)
Tomáš Garrigue Masaryk (1. československý prezident)
Joža Uprka (malíř)
Miroslav Tichý (fotograf)
Nápověda: Kněždub, Kuželov, Dubňany, Kyjov, Vacenovice, Vracov, Hodonín
2. Jaké obce našeho okresu začínají na písmeno „S“?
3. Ve změti písmen podtrhněte všechna podstatná jména:
asbhousleboškolabštúštěněbúptočnaKútbkqčíbaparaplebúpqbbouřkabbočšúttraktoragúčbMčorekla
mabouštěunphoblíkěštbúpcnušpachtlebhobpškolenobnšhoějetelšljpěáěsáněbpšhěproutekbnázev
ahbpdůmbětgkomorabhoěbřitvabouěúnptymiánaúpbhLužicebpoiěuchobkravatanušuzuwpniminerálb
nuatophpwcksponožkauolejkalužbnoutnseižitof
Mgr. Zdeněk Gloz,
certifikovaný trenér paměti III. stupně
facebook.com/pametar

Kurz trénování paměti na KIC

Řešení:
1. Somr – Vracov, Horák – Dubňany, Zátopková – Vacenovice, Mlýnek – Kuželov, Masaryk – Hodonín,
Uprka – Kněždub, Tichý – Kyjov,
2. Strážnice, Svatobořice – Mistřín, Starý Poddvorov, Stavěšice, Skoronice, Syrovín, Strážovice, Sobůlky,
Skalka, Suchov, Sudoměřice
4. housle, škola, štěně, točna, paraple, bouřka, traktor, reklama, hoblík, špachtle, koleno, jetel, sáně,
proutek, název, dům, komora, břitva, tymián, Lužice, ucho, kravata, minerál, top, ponožka, olej kaluž,
žito
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Dnes vaří...
manželé Petra a Petr Kohoutovi, on profesí kuchař, ona zdravotní sestra
Domácí tatarák
Suroviny:
• 300 g zadní hovězí nebo svíčková
• 1 žloutek
• česnek
• cibule
• hořčice
• kečup
• sůl
• pepř
• worcesterová omáčka
Postup přípravy receptu:
Jsou dva způsoby, jak maso připravit:
1. Škrábání – maso bude křehké, jako pasta. Přichystejte si ale pevné nervy na 1,5 hod škrábání.
2. Umletí – ušetří čas, ale ochudíte se o chuť.
Takže, pokud už jste maso připravili způsobem
1 nebo 2, začneme s dochucováním. Cibuli nakrájejte opravdu velmi najemno, přidejte žloutek
a pak už jen dochucujte a ochutnávejte. Jakmile
budete se vším hotovi, nechte tatarák chvilku
odpočinout v ledničce a vrhněte se na topinky.
Osmažte je na oleji, po vyjmutí je osušte v kuchyňských utěrkách a potřete česnekem.
Teď přichází nejlepší chvíle – natírání tataráku
na ještě teplou topinku.

Lasagne
Co budete potřebovat:
• 1 balení lasagní
• 3 lžíce olivového oleje
• 1 cibule, nasekaná najemno
• 3 stroužky česneku drcené
• 1 kg směsi mletého masa
• bylinky sušené - oregano, tymián
• sůl
• pepř
• kečup
• zavařená rajčata nebo rajčatový protlak
• 100 g strouhaného sýra
Bešamel:

•
•
•
•
•
•

2 lžíce másla
3 lžíce hladké mouky
500-600 ml mléka
sůl
pepř
muškátový oříšek

Postup přípravy receptu:
Na pánev dáme najemno nakrájenou cibuli
a osmahneme na oleji. Po zesklovatění cibule
přidáme mleté maso a česnek, orestujeme a poté
přidáme rajčata, kečup, oregano, tymián, sůl, pepř.
Dusíme pod pokličkou cca 20 minut.
Připravíme si bešamel:
Máslo necháme rozpustit, metličkou přimícháme
3 lžíce hl. mouky, mléko, sůl, pepř, nastrouháme
trochu muškátového oříšku a krátce povaříme.
Nachystáme si lasagne (ideálně ty, které se
nemusí dopředu uvařit). Do zapékací mísy klademe jednotlivé vrstvy takto – bešamel na dno,
poté vrstvu lasagní, na ni mleté maso, bešamel,
lasagne. Poslední vrstvu tvoří bešamel posypaný
tvrdým sýrem. Zapékací mísu přiklopíme a dáme
do vyhřáté trouby. Pečeme 25 minut na 180 °C,
poté odklopíme a pečeme cca 15 minut.
Přejeme dobrou chuť!

Název: Z radnice, informační občasník Městského úřadu Dubňany. Periodický tisk územního samosprávného celku. Četnost vydáváni: 4x ročně. Místo vydávání: Město Dubňany. Číslo a den vydání: 1. vydání, březen 2019. Tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice.
Evidenční číslo: MK ČR E 22507. Vydavatel: Město Dubňany, IČO: 00284882, se sídlem Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany.
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Václav Neckář – legenda české hudební scény za doprovodu výborných muzikantů připravila pro plný
sál kulturního domu pěkný zážitek na vánočním koncertě

Zimní jarmark na KIC už tradičně nabídl kulturní program, ale i možnost zakoupení vánočních dárků,
ochutnávku dobrot či něčeho pro zahřátí

Pozvánky na společenské a kulturní akce
Březen

jaro 2019

12. 3.
16. 3.
20. 3.
23. 3.
27. 3.

Aby tělo nebolelo II. – KD Dubňany
Kurz vyšívání – KIC Dubňany
Jan Opatřil, Hororové povídky – Městská knihovna Dubňany 			
Čiperkové – KD Dubňany
Nástrahy internetu – KIC Dubňany

6. 4.
8. 4.
13. 4.
15. 4.
16. 4.
21. 4.
28. 4.
30. 4.

Malování kraslic – KIC Dubňany
Nespavost a poruchy spánku – KIC Dubňany
Jarní trhy – KIC Dubňany
Pohádka pro děti – Zpívání o jaru – KD Dubňany
Kočkohrátky s Markétou Harasimovou – Městská knihovna Dubňany 		
Velikonoční výstava vín – Sportcentrum Želva Dubňany
29. oblastní setkání Mužských pěveckých sborů – KD Dubňany
Výchovný koncert ZUŠ pro MŠ a ZŠ – KD Dubňany

12. 5.
17. 5.
25. 5.
31. 5.

Svátek matek – KD Dubňany
Tradiční oslava pětasedmdesátníků – KD Dubňany
Otevřené sklepy pod Dubňansků horů
ZUŠ Open – ZUŠ a KIC Dubňany

Duben

Květen

Červen
1. 6.
20. 6.
25.–28. 6.
29. 6.

Dětský den – přírodní areál
Závěrečný koncert ZUŠ – KD Dubňany
Letní kino – přírodní areál
Hasičská zábava – přírodní areál

Březen – Květen
Červen

Výstavy

		
Výstava hudebních nástrojů – KIC Dubňany
		 Výstava výtvarného oboru ZUŠ – KIC Dubňany

