Z RADNICE

INFORMAČNÍ OBČASNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU DUBŇANY

ZÁŘÍ 201 7

Dožínky - poděkování za úrodu

Z obsahu
Rada města
• Z usnesení rady města

4

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě 6
Vy se ptáte, my odpovídáme

7

Volby do PSP ČR 201 7

8

Dubňanský háj

10

TS Dukos, p.o.

11

Pozvánka do knihovny

12

My všichni školou povinní
• Informace a novinky ze základní školy

13

Příměstský tábor

16

Drobné sakrální památky
v Dubňanech IV.díl

18

Ze života dubňanské farnosti

20

Společenská kronika

21

Rozhovor

22

Prázdniny byly ve znamení
kulturních a společenských akcí

24

NS Dúbrava v Kazachstánu

28

Rodáci v cizině

30

V krátkosti

33

Sport
• Rozvrh cvičebních hodin v sokolovně

33

Spolky
• PETROV Dubňany

36

Dnes vaří

42

Kulturní pozvánky

43

• Městské koupaliště – zhodnocení sezóny

• Z historie

• „Na Radosti“ s Anetou Langerovou

• Jana Rajnoskova-Brazda

• František Andrle na Mistrovství světa v biketrialu
ve Španělsku
• Basketbal Dubňany z.s.
• FK Baník
• Chovatelé poštovních holubů, místní spolek 01 62
Dubňany
• Přátelé kynologie
• Petr Blaha

Dubňany
budou mít hornický
památník
V minulém roce předložil radě města svou žádost
výbor Hornického spolku Jihomoravského lignitového revíru o podporu záměru vybudovat
památník, který by připomínal význam hornictví v
historii města. Členové rady přijali záměr kladně,
zabývali se možnou podobou památníku a také
jeho umístěním a pověřili starostu města dalším
jednáním. Osloven byl kovář pan Martin Tomšej,
aby vytvořil návrhy památníku podle požadavku
města, a to kovového modelu těžní věže na kamenném podstavci. Dodanými návrhy se opět zabývali radní a vyjadřovali se k němu členové
Hornického spolku. Ve spolupráci s předsedou
spolku Ing. Kalinou byla dotvořena konečná
podoba návrhu těžní věže od pana Tomšeje. Zúčastnění se také shodli na umístění památníku na
pozemek naproti budovy bývalého „Olympu“. Záležitost byla členy zastupitelstva projednána a
schválena po obsáhlé diskuzi na jejich II. zasedání v červnu s tím, že jim bude ještě předložen
podrobný návrh – studie – včetně zakomponování památníku do probíhajícího revitalizačního
plánu zeleně v Dubňanech. V zářijovém zasedání
zastupitelstva se tak stalo, přítomní zastupitelé
vzali daný materiál na vědomí a posunuli tedy
záležitost památníku hornictví do konečné fáze –
fáze zhotovení.
Památník se, věříme, stane důstojným připomenutím téměř dvousetleté historie dobývání
lignitu v Dubňanech, tak významné pro rozvoj
města především ve dvacátém století. Byly s ní
za tuto dobu spjaty životy tisíců našich občanů a
jejich rodin, sdíleli spolu dobré i ty horší chvíle.
Těžká práce horníků v nelehkých podmínkách
šachet stála životy desítky z nich. Od uzavření
posledního dolu se narodila a vyrostla jedna
generace. Pro ni i ty další by se hornický památník s prostým nápisem „Zdař Bůh“ a dvěma letopočty mohl stát místem, které bude připomínat
minulost, jež byla kdysi nedílnou součástí
Dubňan.
Jiřina Chludilová

Z usnesení rady města
Rada města schválila

- řádnou účetní závěrku TS Dukos Dubňany, příspěvková organizace, za rok 201 6 podle
předloženého návrhu bez výhrad.
- řádnou účetní závěrku Základní
školy Dubňany, příspěvková organizace, za rok 201 6 podle
předloženého návrhu bez výhrad.
- řádnou účetní závěrku Mateřské školy I Dubňany, příspěvková
organizace, za rok 201 6 podle
předloženého návrhu bez výhrad.
- řádnou účetní závěrku Mateřské školy II Dubňany, příspěvková
organizace, za rok 201 6 podle
předloženého návrhu bez výhrad.
- řádnou účetní závěrku Školní jídelny Dubňany, příspěvková organizace, za rok 201 6 podle
předloženého návrhu bez výhrad.
- řádnou účetní závěrku Základní
umělecké školy Dubňany, příspěvková organizace, za rok
201 6 podle předloženého návrhu
bez výhrad.
- za dodavatele „Sekačky pro
údržbu veřejné zeleně“ pro TS
Dukos Dubňany, p.o., firmu S+S
Machinery CZ s.r.o., Vídeňská
1 24a, 61 9 00 Brno, IČO:
255951 99, s kupní cenou 345
000 Kč bez DPH.
- za dodavatele nového čalounění
50 ks sedadel ve smuteční síni v
Dubňanech paní Gabrielu Pospíšilovou, Nechvalín 52, 696 31 Nechvalín, s cenou celkem 1 05 000
Kč (není plátce).
- Smlouvu o poskytnutí dotace z
rozpočtu Města Dubňany s příjemcem Spolek Senior Dubňany,
Sportovní 1 766, 696 03 Dubňany,
IČO: 26524945, na pořádání

jednodenního zájezdu do Brati- Práce provede firma TS Dukos
slavy dne 29.6.201 7.
Dubňany, p.o. v zimním období.
Odstranění bočního vchodu bude
Pojistnou
smlouvu
č. provedeno v souladu s probíhají806796831 7 na pojištění lesů s cími pracemi na opravu fasády
ČSOB Pojišťovna, a.s., se sídlem domu.
Masarykovo náměstí 1 458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubi- - Veřejnoprávní smlouvu o poce, IČO: 45534306, ve výši 1 4 skytnutí dotace z rozpočtu města
359 Kč.
ve výši 30.000 Kč příjemci
Nemocnice TGM Hodonín, p.o.,
- ve věci prováděných změn v na obnovu vozového parku.
předsálí kulturní domu variantu č.
2 dle návrhu Ing. arch. Vaškové, - organizaci Školní jídelna Dubňatj. tmavší barvu dveří a spirálovité ny, p.o., Hodonínská 925, IČO:
lustry.
67007244, převod finančních
prostředků ve výši 1 50.000 Kč z
- Smlouvu o vytvoření interne- rezervního fondu do fondu intových stránek s firmou Galileo vestic za účelem pořízení inCorporation s.r.o., se sídlem Bře- vestičního majetku - automobilu
zenecká 4808, 430 04 Chomutov, Peugeot Partner Furgon, od firmy
IČO: 2544871 4, na celkovou cenu JONAL, spol. s r.o., Hodonín za
cenu 326.579 Kč vč. DPH. Stáva11 0 000 Kč bez DPH.
jící vozidlo bude nabídnuto TS
Dukos Dubňany, p.o.
- Smlouvu o provozu internetových stránek s firmou Galileo
Corporation s.r.o., se sídlem Bře- - 300 ks dlaždic pro tenisty na
zenecká 4808, 430 04 Chomutov, tenisový areál. Pokládku si zajistí
IČO: 2544871 4, cena za roční svépomocí.
provoz činí 9 050 Kč bez DPH.
- do výpůjčky pro TS Dukos
- za dodavatele „Běžné údržby Dubňany, příspěvková organizapravostranného
přítoku ce, sekačku „KUBOTA GZD 1 5
Rumzovského járku“ firmu Elitbau HD“ k plnění úkolů dle zřizovací
s.r.o., Dřevařská 855/2, 602 00 listiny a Smlouvu o výpůjčce.
Brno, IČO: 25571 273, s cenovou
nabídkou 2 1 54 934 Kč vč. DPH. - za dodavatele akce „KomunikaDále rada schválila uzavřít s fir- ce a parkovací stání v ul. U Mlýmou smlouvu o dílo.
na“ firmu SWIETELSKY stavební
s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno
- úhradu faktury za likvidaci životy – oblast Hodonín, Brněnská 42,
ohrožující neudržované stavby 695 01 Hodonín, s cenovou namajitele spol. VEPRUN s.r.o. a bídkou 3 979 971 Kč včetně DPH
60
následné vymáhání úhrady po a lhůtou plnění
vlastníkovi stavby, tj. po spol. kalendářních dnů. Rada města s
VEPRUN, s.r.o. v likvidaci dle § c h v á l i l a uzavření smlouvy o
1 35 odst. 6 zákona č. 1 83/2006 dílo s výše uvedenou firmou.
Sb. o územním plánování a
stavebním řádu.
- uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnost
- projekt na úpravu nebytového inženýrské sítě mezi Městem
prostoru po městské policii v Dubňany a Vodovody a kanalizadomě čp. 1 097 s tím, že vzniknou ce Hodonín, a.s., Purkyňova
dva byty o velikosti 1 +kk a 2+kk. 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO:

49454544, na uložení vodovodního zařízení na pozemcích města
p.č. 2283/1 0 a p.č. 2283/1 8 na akci „Dubňany – ul. Hodonínská,
oprava vodovodu“.

- Příkazní smlouvu na výkon TDI
na akci „BÚ pravostranného přítoku Rumzovského járku v obci
Dubňany“ s Ing. Karlem Vaštíkem,
Lidéřovská 1 4, 696 61 Vnorovy,
IČO: 1 81 7701 8, za cenu 9 600
- Smlouvu o zprostředkování s fir- Kč/měsíc.
mou MIX MAX ENERGETIKA,
s.r.o., Slevačská 245/11 , 61 5 00 - závěr hodnotící komise – Zprávu
Brno, IČO: 26938332, za účelem o hodnocení nabídek na veřejnou
zajištění nákupu zemního plynu zakázku „Polní cesta horní Huť“.
na rok
Rada města s c h v á l i l a
201 8 na komoditní burze pro uzavření Smlouvy o dílo s firmou
město Dubňany.
Skanska a.s., Křižíkova 682/34a,
Karlín, 1 86 00 Praha 8, IČO:
- uzavření Veřejnoprávní smlouvy 26271 303, která podala ekonomezi smluvními stranami Město micky nejvýhodnější nabídku v
Hodonín a Město Dubňany, týkají- ceně 5 054 098,30 Kč včetně
cí se výkonu přenesené pů- DPH, dobou plnění díla 42 kalensobnosti v oblasti sociálně-právní dářních dní a pověřuje starostu
ochrany dětí ve správním obvodu podpisem této smlouvy.
Města Dubňany, v předloženém
znění.
- ve věci rekonstrukce zahrady
MŠ I na ulici Hornická oslovit nej- závěr hodnotící komise – Zprávu méně 3 firmy, jako možné doo hodnocení nabídek na veřejnou davatele, a to v úzké spolupráci s
zakázku „Místní komunikace a ředitelkou paní Janou Ilčíkovou,
parkovací plochy, Dubňany“. Ra- kdy bude kladen důraz především
da města schválila uzavření na dostatečně dlouhou životnost
smlouvy o dílo s uchazečem, kte- díla.
rý podal ekonomicky nejvýhodnější
nabídku,
firmou Rada města svěřila
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: - správnímu odboru Městského
48035599, s nabídkovou cenou 9 úřadu Dubňany podle § 1 02 odst.
208 330,40 Kč včetně DPH a 3 zákona č. 1 28/2000 Sb., o obdobou plnění díla 90 kalendářních cích (obecní zřízení), ve znění
dní a pověřuje starostu jejím pod- účinném od 1 .7.201 6, pravomoc
pisem.
rozhodovat o uzavírání nájemních
smluv na hrobová místa.
- smlouvu a uzavření smlouvy o
dílo s vítěznou firmou na akci Rada města doporučuje
„Běžná údržba pravostranného
přítoku Rumzovského járku“ s firmou elitbau s.r.o., Dřevařská - Zastupitelstvu města Dubňany
855/1 2, 602 00
Brno, IČ schválit umístění hornického
25571 273, na cenu 2 1 54 934 Kč památníku, vybudovaného dle
předloženého návrhu, do prostoru
včetně DPH.
naproti bývalého „Olympu“.
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 0000 Rada města vyjádřila
Kč z rozpočtu města Dubňany pro
rok 201 7 příjemci spolku Basket- - souhlas s doporučenou firmou
bal Dubňany z.s., Sportovní 1 766, BRNK, Horní 1 334, 742 21
696 03 Dubňany, IČO: 061 94958, Kopřivnice, IČO: 7485301 5, jako
za účelem úhrady nájmů haly dodavatelem akce „Dětské hřiště
Sportcentra Želva Dubňany.
–Dubňany“, dle návrhu TS Dukos
Dubňany, p.o.

Rada města vzala na vědomí
- doporučení hodnotící komise,
která doporučila vítěze veřejné
výzvy na dodávku 52 PC do vybavení učeben příspěvkové organizace Základní škola Dubňany,
p.o., Hodonínská 925, IČO:
6568237, firmu Noel, s. r.o.,
Hodonín, za cenu 698.880 Kč bez
DPH.
- seznam nájemců městských bytů s dluhy předložený LV QVATREM, s.r.o., na základě povinností
vyplývajících z Mandátní smlouvy.
-informace o markantních úsporách elektrické energie po instalaci LED svítidel a vyslovila uznání
širšímu vedení společnosti za aktivní přístup v této oblasti.

Rada města rozhodla
- v souladu s § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 250/2000 Sb. o převedení
automobilu skříňový PEUGEOT
BIPPER od p.o. Školní jídelna
Dubňany do vlastnictví TS Dukos
Dubňany p.o. a schvaluje předávací protokol k předmětnému
automobilu.

Rada města projednala
- a zkontrolovala plnění čerpání
rozpočtu Města Dubňany ke dni
31 .7.201 7. Příjmy celkem k tomuto datu činily 55 611 ,8 tis. Kč, tj.
67% plnění rozpočtu a výdaje
celkem činily 42 595,0 tis. Kč, tj.
42,81 % čerpání rozpočtu.
- úpravy rozpočtu a doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3.

Rada města ukládá
- předsedům komisí zřízených radou města předložit zprávu o
činnosti komise a soupis zasedání
za loňský a letošní rok v termínu
do 31 .1 0. 201 7.
MÚ

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě
Stále častěji se v dnešní době setkáváme s
diskusemi a názory na špatné zemědělské
hospodaření a především na špatný stav půdního
prostředí.
Půda je velice výkonná „biologická továrna“, která
nám byla svěřena do péče a je naší povinností
předat ji dalším generacím nepoškozenou,
schopnou plnit veškeré své funkce. Slovem funkce
nemám na mysli jenom funkce produkční, ale
stejně významné jsou i funkce mimoprodukční.
Z těchto funkcí mimoprodukčních mám na mysli
především fakt, že zdravá půda dokáže zadržet až
400 l vody v m3, což je nepředstavitelné množství,
které by jinak odtékalo po povrchu do povrchových
toků. Suché periody střídané přívalovými dešti nás
postihují stále častěji a předpovědi klimatických
změn indikují i v budoucnu zvýšení frekvence
těchto extrémů.
Půdní organická hmota tvoří pouze malou součást
půdy, významem má však toto množství zásadní
dopad na kvalitu zemědělských půd v podmínkách
vysoké intenzity produkce a nastupujících
globálních klimatických změn. Proto pravidelné
doplňování organické hmoty, je základem půdní
úrodnosti a vododržnosti.
To je důvod proč je nutné odebrané živiny do půdy
zpět navracet. Ročně je třeba dodat 3,5 až 4,5 tuny
organických látek na hektar orné půdy. Celkem 50
% dodáváme v posklizňových zbytcích. Zbytek,
tedy 1 ,5 až 2 tuny organických látek na hektar,
musíme dodat. Jako zdroje organické hmoty nám
slouží statková hnojiva, digestát, komposty a

upravené kaly. Negativní dopad na půdní úrodnost
mají i klesající stavy skotu a prasat.
Společnost ZERA, a. s. hospodaří na 2000 ha
zemědělské půdy v šesti katastrech a dle typu
převážně na lehkých půdách (písčitých,
písčitohlinitých) a z části i na těžkých (jílovitých)
Moravních půdách. Především lehké písčité půdy
potřebují pro své správné fungování dostatek
organických látek, a proto tímto směrem jdou i
všechny společnosti skupiny ZERA hospodařící v
našem okrese. Do půdy vracíme organickou hmotu
v podobě námi vyrobeného kompostu Zeraganik
(jak již napovídá jeho název) a většina občanů ho
zná ze svých zahrádek a vinohradů, ale i v podobě
kejdy, kterou produkují prasata v nedalekém
milotickém gigantu.
Tímto kratičkým článkem nechci jen připomenout
význam organické hmoty a nutnost jejího navracení
do půdy, ale zároveň se omluvit za nepříjemnosti
spojené s jeho aplikací a požádat občany o
shovívavost. Organiku je nutno aplikovat na
začátku hospodářského roku – před setím, což
bohužel u řepky připadá na horká letní období. Naší
snahou je toto období aplikace zkrátit na minimum
a nepůsobit Vám a tím ani nám zbytečné problémy.
Ing. Ivo Šimeček
Agronom ZERA, a.s. Ratíškovice
Zera.as@zeraratiskovice.cz

Vy se ptáte, my odpovídáme
Kdy se začne s opravou silnice do Mutěnic?

Tato komunikace je majetkem Jihomoravského
kraje. Proto investorem stavby je Správa a údržba
silnic Hodonín. Podle posledních sdělení SÚS je
dodavatel vybrán, ale nemají ještě všechna
potřebná povolení a proto s největší
pravděpodobností dojde k zahájení prací až na jaře
příštího roku. Doufejme, že tento termín bude
skutečně termínem konečným. Jak jsme již
informovali v kabelové televizi a na zasedání
zastupitelstva města, zahájí SÚS práce na
rekonstrukci vozovky na ulici Nádražní v termínu
okolo 20. září. Domníváme se, že takto stanovený
harmonogram průběhu prací u obou dlouho
očekávaných akcí je pro naše občany a zvláště pak
pro vinaře výhodnější.

MÚ v našem městě není k takovýmto činnostem
oprávněn. Právo, případně povinnost kontroly a
pravomoci k ukládání sankcí má odbor životního
prostředí v Hodoníně. Je samozřejmě možné
podobné počínání oznámit na náš úřad s tím, že my
toto oznámení potom postoupíme do Hodonína.
Ovšem je potřeba zdůraznit, že oznámení, pokud je
učiněné anonymně, bez doložení odpovídajících
důkazů, bývá zpravidla nedostatečné.

Kdy se bude konečně
cyklostezkou do Hodonína?

pokračovat

s

Vybudování dalšího úseku cyklostezky do
Hodonína není úkolem představitelů města
Dubňany, ale našich sousedů z Hodonína. Je
pravdou, že se pokračování výstavby poněkud
zpozdilo. Avšak zdá se, že se ledy konečně
Město v posledním roce investovalo nemalé pohnuly, protože v první dekádě měsíce září došlo
prostředky do výměn svítidel veřejného k předání staveniště zhotoviteli. Jedná se však o
osvětlení i v některých městských objektech. úsek od křižovatky "U ruk" po železniční přejezd,
Opravdu se tato nákladná výměna vyplatí?
tedy ne přivedení cyklotrasy až do Hodonína.
Ano už se vyplácí. Prozatím jsou sice k dispozici
pouze srovnatelné údaje za první polovinu Začnou práce na výstavbě nových parkovacích
letošního roku, ale i tyto napovídají, že dochází k míst na Sídlišti ještě letos na podzim?
úspoře ve spotřebě energie minimálně ve výši 50 Bohužel s největší pravděpodobností bude akce
%. U veřejného osvětlení byly srovnávány údaje na zahájena a dokončena až na jaře příštího roku.
ulicích Luční a Komenského za poslední 3 roky se Důvodů je několik a byly již několikrát zmiňovány,
spotřebou roku letošního a ještě výraznější úsporu tím prvotním, ale je pozdní dodání projektové
vykazuje hala Sportcentra Želva. Tady oproti rokům dokumentace od projektanta, čímž došlo k
201 5 a 201 6 bylo vykázáno snížení spotřeby největšímu
skluzu
na
předpokládaném
elektrické energie o 66 %! Při porovnání je harmonogramu. S dodavatelem - firmou Swietelsky
samozřejmě potřeba vycházet také z toho že byly stavební s.r.o. již máme sice podepsanou smlouvu,
vynaloženy pořizovací náklady, avšak i tak je ze ale stavební povolení obdržíme nejdříve začátkem
střednědobého hlediska už teď jasné, že na tom listopadu. Jenom pro zajímavost - vydání všech
budeme podstatně lépe.
potřebných povolení tak, aby mohla být zahájena
výstavba, trvá delší dobu, než realizace samotné
Proč MÚ nekontroluje vypouštění odpadních stavby. Cena tohoto díla je zasmluvněna částkou
vod - fekálií a nepokutuje ty, kteří vypouští 9.208.330 Kč.

odpad do potoka, případně do dešťových
vpustí?

MÚ

V O L B Y do PSP ČR 2 0 1 7

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb v Dubňanech
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 20. října 201 7 od 1 4.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu dne 21 . října 201 7 od 8.00 hod. do 1 4.00 hod.
Město Dubňany ustanovilo 5 volebních okrsků s následujícími sídly a jejich adresami:
volební okrsek č. 1 . je volební místnost
Základní umělecká škola Dubňany, Komenského čp. 282
volební okrsek č. 2. je volební místnost
Základní škola Dubňany, ul. Hodonínská čp. 925
volební okrsek č. 3. je volební místnost
Mateřská škola II Dubňany, ul. Ke Koupališti čp. 1 500
volební okrsek č. 4. je volební místnost
Městský úřad Dubňany, Nám. 1 5. dubna čp. 11 49
volební okrsek č. 5. je volební místnost
Dům s pečovatelskou službou, ul. Hornická čp. 602
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 1 8
let.
Volební místnost

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem
„VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se
kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla
doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při
zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným
pro takového kandidáta nepřihlíží. Dále případná
informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby
volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič může také volit na voličský průkaz – bližší
informace k voličským průkazům jsou uvedeny
na stránkách http://www.mvcr.cz/clanek/volby-doposlanecke-snemovny-parlamentu-cr246069.aspx nebo také na www.hodonin.eu pod
odkazem volby či budou poskytnuty telefonicky
na čísle 51 8 698 51 4 p. Kaňovou.

Ve volební místnosti, po prokázání totožnosti, po
záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů, obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem městského úřadu.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou
politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran,
politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí
nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech
volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji
toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí
hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou
nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích
lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde
k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné
požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže
lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro
hlasovacích lístků. V případě, že se volič ne- úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv
odebere do tohoto prostoru, nebude mu hla- však člen okrskové volební komise, a hlasovací
sování umožněno.
lístek za něho vložit do úřední obálky, a popřípadě i
úřední obálku vložit do volební schránky.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek Hlasování do přenosné volební schránky
té politické strany, politického hnutí či koalice, pro
niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve Volič může požádat ze závažných (zejména
prospěch vybrané politické strany, politického hnutí zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
lístku vybrané politické strany, politického hnutí, ko- mimo volební místnost, a to pouze v územním obalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u vodu volebního okrsku, pro který byla okrsková vo4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lební komise zřízena. V takovém případě okrsková
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává volební komise vyšle k voliči dva své členy s
přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
hlasovacími lístky.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo
koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž
jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více
než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek
ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo
koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do volební
schránky.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Bc. Jana Křížková
tajemnice Městského úřadu

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského
průkazu a cestovního pasu
Potřebujete požádat o vydání občanského Předpokládáte, že nebudete moci převzít
průkazu nebo cestovního pasu a nejste právě v občanský průkaz nebo cestovní pas u úřadu, u
kterého jste požádali o jeho vydání?
místě svého trvalého pobytu?
Žádost o oba osobní doklady můžete podat u
kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, v Praze u úřadů městských částí Praha
1 až 22. Záleží na Vás, který z těchto úřadů si
vyberete. Vyhotovený osobní doklad Vám předá
úřad, u kterého jste podali žádost.

Občanský průkaz nebo cestovní pas můžete převzít
u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, který si zvolíte při podání žádosti. Za
převzetí občanského průkazu nebo cestovního
pasu u jiného úřadu zaplatíte správní poplatek 1 00
Kč. Pozor – to neplatí, jedná-li se o převzetí
cestovního pasu vydaného ve zkrácené lhůtě 6
pracovních dnů. V tomto případě můžete cestovní
pas převzít pouze u úřadu, u kterého jste si podali
žádost o jeho vydání.

DUBŇANSKÝ HÁJ
V Dubňanech je jen málo míst, na která není město Realizaci projektu zatím brání platný územní plán
pyšné. Jedním z nich je areál bývalé báňské města. První kroky ke změně tohoto stavu již byly
záchranné stanice na ulici Havířská. Dlouhodobě učiněny, když v souladu se zájmy města bylo
neutěšený stav budov, které soukromý vlastník zažádáno o začlenění lokality v novém územním
neudržoval a které sloužily jako noclehárna plánu do zóny smíšené -obytné. Čas, který město
nezvaných hostů, a rovněž neudržované plochy potřebuje ke schválení nového územního plánu,
kolem budov nebyly pro potenciální zájemce příliš společnost využívá k vypracování studie obytného
lákavou nabídkou. Přesto v loňském roce zakoupila komplexu a následně ke zpracování projektové
areál společnost Dubňanský háj, s.r.o., v jejíž vizi už dokumentace pro stavební řízení. S předpokládanou
ale místo nabízí úplně jiný obraz.
podobou Dubňanského háje se tak již brzy budou
Záměrem této společnosti je z objektu a na moci seznámit i dubňanští občané.
přilehlých plochách vybudovat obytný komplex, v
němž by mohlo najít nový domov až 25 rodin. Jeho
hlavními prvky by měly být obytný dům, vzniklý
rekonstrukcí stávající budovy, a nově postavený
Ing. Jaroslav Skoumal
dům komunitního centra seniorů. Součástí pak
za Dubňanský háj
budou i nezbytné parkovací plochy a parková
úprava okolí. K tomuto záměru vede společnost
umístění areálu v klidné části města v bezprostřední
blízkosti lesa. Proto byl i celý projekt nazván
poeticky Dubňanský háj, neboť tyto skutečnosti jsou
pro něj naprosto rozhodující.

Městské koupaliště Dubňany – zhodnocení
sezóny 201 7
Návštěvnický ruch na Městském koupališti letos
utichl 3.9.201 7. V současné době se tu pohybují
pouze zaměstnanci pracující na zazimování
koupaliště.
Uplynulá sezóna se vyznačovala vysokým počtem
horkých letních dnů, ovšem velká část jich byla
poznamenána
zataženou
oblohou,
která
návštěvníky odradila od návštěvy koupaliště. I
přesto, že koupaliště bylo otevřeno nejvíce dnů za
posledních 1 0let, průměrná denní návštěvnost

nebyla nijak vysoká. Tento letošní trend negativně
ovlivnil výšku vynaložených nákladů na provoz
koupaliště.
Za zmínku stojí fakt, že i u nás se projevuje úbytek
návštěvníků z místních obyvatel a převážnou část
tvoří „cizí“ návštěvníci.
Děkujeme všem, kteří nás letos navštívili, a v
tabulce níže uvádíme přehled letošní návštěvnosti.

Tabulka dnů provozu a počtu návštěvníků v sezóně 201 7:
Měsíc Dny provozu
Počet
návštěvníků(vstupů)
týdenní rekord návštěvníků
Červen
20

Dospělí: 2 1 07 2 756

1 9.-25.6.201 7

Děti: 207
Rodinné: 341
Červenec
27
Dospělí: 4 51 0 3 338
Děti: 2 61 4
Rodinné: 1 671

1 7.-23.7.201 7

Srpen
26

31 .7.-6.8.201 7

Dospělí: 5 004 6 1 30
Děti: 3 084
Rodinné: 1 767
Září
1
Dospělí: 0
Děti: 4
Rodinné: 9
Celkem: 74
22 832

STATISTIKU UDĚLAT V TABULCE !

Petra Rusinská
vedoucí TS Dukos Dubňany, p.o.

Datum

Pozvánka do knihovny
Ve středu 8. listopadu přijede za dětmi 2. a 3. tříd
kapřík Metlík. Autor Jan Opatřil seznámí děti s jeho
příběhy a na závěr bude prodávat knihy a různé
upomínkové předměty. Zvány jsou i děti předškolního věku se svými rodiči. Začátek akce je v 8.1 5 a
1 0.00 hod.

V úterý 1 4. listopadu v 1 7.00 hod. se uskuteční autorské čtení Markéty Harasimové.
Narodila se 6.4.1 977 v Krnově. Po studiích na obchodní akademii pracovala jako obchodní manažerka.
Záhy ale tuto pozici opustila a začala se živit psaním knih. Od roku 201 0 je vdaná a žije v Hustopečích..
Zpočátku psala dívčí romány, ale dnes vydává romány zaměřující se na vztahy mužů a žen současné doby. Setkat se můžeme i s detektivními zápletkami. Svůj poslední román Poháry touhy, který u nás představí, je situovaný na jih Moravy.
Po skončení proběhne autogramiáda a prodej jejich knih.

Slavomila Dohnálková
knihovnice

Informace a novinky ze základní školy
Vycházející žáci

V minulém školním roce ukončilo školní docházku
celkem 39 žáků (z toho 4 žáci osmého ročníku).
Všichni se přihlásili na učiliště či střední školy. Maturitní obory bude studovat 24 žáků, učební obory
zbývajících 1 5 žáků. Mezi nejčastěji vyhledávané
maturitní obory patří technické a ekonomické lyceum a zdravotnický asistent, v učebních oborech
se nejčastěji objevil kadeřník, elektrikář a strojní
mechanik, kadeřník.
Se školou se rozloučili kluci a holky 29. června v
hudebním sále školy. Na tradiční „Vyřazení žáků 9.
ročníků“ netrpělivě čekali nejen žáci, ale i rodiče a
učitelé. Slovo dostala výchovná poradkyně školy,
ředitelka i oba třídní učitelé a paní místostarostka.
A potom už následovaly prezentace, které si připravili deváťáci. Během několika minut proběhlo na
plátně celých devět let, vzpomínalo se s úsměvem i
nostalgií. Pěkné říkání s poděkováním kantorům i
rodičům za podporu a pomoc si připravily žákyně
obou tříd. Následovalo loučení a osobní přání, předání pamětních listů i drobného dárku s logem školy. Po skončení slavnostního programu čekalo
přítomné občerstvení ve školní kuchyňce, které připravili žáci společně se svými rodiči.

Počítačové učebny

Před koncem minulého školního roku jsme získali
od zřizovatele školy Města Dubňany dotaci na nové
počítače do učeben a kabinetů. Původní zařízení
bylo instalováno v roce 2008, kdy se otevírala nová
školní budova. Počítače denně využíváme v různých vyučovacích předmětech, v učebnách se střídají všechny třídy. Vybavení bylo již zastaralé,
hodně poruchové, opravy byly nákladné. Počítače
navíc nepodporovaly práci s novými výukovými
programy.
Vše šlo jako „po másle“. V květnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele vybavení, byla podepsá-

na smlouva a koncem července už začala instalace
nových počítačů. Práce byly ukončeny ještě v době
prázdnin, takže v současné době už pracujeme v
nově vybavených učebnách. Děkuji jménem dětí i
všech zaměstnanců školy.

Zahájení školního roku

Závěrem malé nahlédnutí do právě začínajícího
školního roku. Do školy nastoupilo celkem 455 žáků. Na I. stupni je 275 dětí ve 1 3 třídách, na II.
stupni 1 80 dětí v 8 třídách. Od loňského školního
roku jsou zařazovány děti s různými specifickými
poruchami učení a chování do běžných škol. Po vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně mají
nárok na tzv. podpůrná opatření, mezi něž patří
např. i snížený počet žáků ve třídě. Proto jsme museli otevřít tři první třídy. Z téhož důvodu byly i děti
současných 4. tříd rozděleny do tří tříd. A co by mělo toto opatření přinést? Zlepšení výuky, možnost
individuálního přístupu a lepší a jednodušší zařazení všech dětí do základního vzdělávání.
V průběhu prázdnin bylo potřeba zajistit i dvě nové
učebny. V budově I. stupně již není žádná místnost
volná. Proto jsme zrušili sklady učebnic a pomůcek
v nové budově, naistalovali jsme sem tabule a vše
potřebné pro kmenové třídy. Do těchto nových učeben se přestěhovali žáci 4. a jedné 5. třídy. Přeji
pedagogům i všem dětem úspěšný školní rok.
O dvě pracovní síly narostl také počet pedagogů na
I. stupni. Od září tedy vyučuje na naší škole 29 učitelů, kterým při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami pomáhá šest asistentů
pedagoga. Přeji pedagogům i všem dětem úspěšný
školní rok.
Mgr. Zdeňka Šindarová
ředitelka základní školy

Z historie
Doslovný přepis zápisů ze školní kroniky roku 1 902 přiblíží nelehký boj tehdejších školských nadřízených
orgánů za pravidelnou účast dětí na výuce a ukázku tehdejšího rozvrhu hodin.
Obrat k lepší a pravidelnější návštěvě školní
Pan školdozorce Kunz obdržel dovolenou nemaje
žádných povińostí učitelských na svém ústavu v
Třebíči, mohl se plně a cele věnovati povznešení
bídné návštěvy školní a vůbec rozvoji školy na
zdejším okrese, uchopil se práce tak energicky a
vytrvale, že se učírny všech škol brzy žactvem plnily. Stalo se takto: Nedbalí rodičové předvoláváni
měsíčně, pravidelně k ck. okr. škol. radě do Hodonína, kdež bylo jim se zodpovídati samému p. školdozorci. Sešlo jich tu mnohý den některé sto. Každého
vyslechnouti, o každém si poznámky činiti, každý
výkaz poznámkou doprovoditi a v ně pokyty peněžité i vazbu určiti a poznačiti a pak došlé pokuty a
vytrpenou vazbu o všech jednotlivcích v evidenci
míti, toť kousek perné a namáhavé práce!
Při výslechu obdrželi rodičové důkladného poučení
o plnění svých povińosti oproti školy; diktována jim
tu pokuta peněžitá i vazba. Peněžité pokuty nařízeno představenstvům obcí vybírati a ck. okres.
škol. radě odváděti, kteráž je pak poukázala ck.
pokladnám učitel. pensíjního fondu. Vazbu nařízeno
vytrpěti v obecním vězení. Ukázalo se však záhy, že
tento spůsob se neosvědčuje, neboť nebylo tu patříčného dohledu se strany obce a vazba v místě
stala se illusorní. Trestaní do vězení došli, tu chvíli

poseděli, porozprávěli, učitelstvu ponadávali, obratem domu spěchali a tím měli trest odpykaný. Nebylo to pro ně tak zlé a mohli si pro tu chvílku zas
děti celý měsíc doma ponechati. By se tomuto zlu a
klamu předešlo, jsou nyní povoláváni ku vytrpení
vazby k. ck. okres. soudu do Hodonína a rozdělení
tak po dobu celého měsíce, by nikdy vězení
najednou přeplněno nebylo a každý svůj určený
trest ve vězení soudním vytrpěl. Také peněžité
pokuty se stupňují a do posledního haléře exekucí
vymáhají.
Jedině vytrvalé a neodvratné počínání páně inspektorovo přivádí školu ku platnosti. Návštěva se znamenitě lepší. Jest to sice smutná okolnosť, že se
rodičové takovým spůsobem ku výchově a vyučování svých dítek nutiti dají. Kdyby se bylo hledělo
od prvního počátku všude ku přesnému plnění
nových zákonů školních, byl by dnes jinší lid a nikomu by nenapadlo, školu za břemeno považovati.
Než co platno, nemají-li rodičové mnozí pro dobrou
výchovu vlastních dítek smyslu a poznání. Třeba je
k tomu nutiti. Přesvědčení o ceně dobré výchovy
nabudou rodiče i děti později, nechať není jen pozdě, a budou litovati svou zastaralou nedbalosť. Dá
se očekávati, že se p. školdozorci Kunzovi při jeho
vytrvalosti podaří, úplné, řádné á pravidelné návštěvy školní dosíci.

Rodičové poznávají, že se darmo návštěvě školní
zpírají, navykají a není čas již daleký, že jim ani
nenapadne, by si dítky mimo nejnutnější potřeby
doma ponechávali. Tak se naplnily učírny i zdejší
pětitřídní obecné školy žactvem hned na počátku
roku školního 1 901 /2. Byloť toho času ve IV. třídě
zapsáno 1 59 žáků, z nichž během měsíce září 5
ubylo, tak že zůstalo 1 54 žáků ku celodeńímu vyučování ve třídě té.

rozvrh času vyučovacího zároveň přiložen.
Vyučování ihned po ukončení epidemie spálové
dne 24. listopadu 1 902 dle těchto rozvrhů hodin zahájeno. Jelikož podučitelských sil ještě ustanoveno
nebylo, suplovali I. třídu učitelé Antoš a Werner, II.
pak třídu Dvořák a Kott až do posledního prosince
1 902.

Rozvrhy hodin, jak níže uvedeny, dle předstojícího
rozdělení času vyhotoveny a 1 3. listopadu 1 902 ck.
okr. škol. radě ku schválení zaslány. Zaslaný sem
Rozvrh hodin
pro I. třídu pětitřídne obec. školy
V Dubňanech ode dne
24. listopadu 1 902 ve škol. r. 1 902/3
Dni:
8-9
9-1 0
1 0 1 /4-11
11 -1 2 1 -2
2-3
3-4
Poznámka:
Pond. Počty
Ps.čtení Nábož. Úter. Naz. vyu Ps.čtení Ps.čtení Náz. Těloc.
Střed. Počty Náz. Zpěv
Čtvr.
Nazor. Ps.čten. Ps. čten. Náz. Nábož. Antoš, Werner supl.
Pátek Počty Náz. Ps.a čt.
do 31 /1 2.902
od 1 .ledna 1 903
Sobot. Počty Ps.
a
čtení
Ps.čtení Názor.vy.
Těloc
Prozat.podučitelka Anna Štemberová.
Rozvrh hodin pro II. třídu.
Dni:
8-9
9-1 0
Pond. Úterý Středa Čtvrtek Od 1 . Ledna 1 903
proz. podučitel
Pátek Sobot. -

1 0 1 /4-11
11 -1 2 1 -2
2-3
3-4
Poznámka:
Počty čtení Nábož. Sloh. zpěv tělocv.
Mluv. a pravop. psaní Kreslení čtení Ruč.prác.
počty čtení P r á z d n o.
Dvořák, Kott supl. Do 31 /1 2,902.
počty ruč.prác. těloc.1 /2 h. hoši Nábož. mluv. a pravop. Čten. Zpěv
Počty čtení P r á z d n o
Mluv. a pravop. sloh. Psaní

Josef Vašek.
Čtení Počty-hoši

MÚ

ROZVRH UDĚLAT V TABULCE ! FONT HARRINGTON

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 201 7
Letošní příměstský tábor města
Dubňany se konal v termínu 24.
7. – 28. 7. 201 7. Stejně jako počasí bylo proměnlivé, také
program tábora byl velmi pestrý. I
v tomto roce navštěvovalo tábor
50 dětí z Dubňan, které byly v
prvním dnu rozděleny do čtyř
družstev. Svému družstvu daly
jméno, vyrobily si vlajku a vymyslely pokřik. Šlo opravdu o nevšední názvy plné dětských
nápadů a fantazie – Děsovci,
Fofoláci, Johančini Unicorni a
Nejlepší.
Zábava byla spojena také s
učením se nových informací. Pan
Pytela děti zasvětil do bezpečného používání mobilních telefonů,
sociálních sítí a internetu obecně.
S paní Sekulovou se holky opět
dozvěděly mnoho užitečného o
vlasové kosmetice a natrénovaly
účesy, které se budou hodit nejen
v létě. Nechybělo ani sportovní
vyžití – hrály se kuželky, bowling,
fotbal, střílelo se z luku, závodilo
se na koloběžkách, plno zábavy
bylo u bodyzorbingu a odvaha se
ukázala při šplhání na horolezeckou stěnu. Svůj pěvecký

talent jsme ukázali při karaoke.
Za písničky byli všichni patřičně
odměněni. Někteří zavítali do
školní kuchyňky, kde upekli výbornou pizzu, která byla dobrým
posilněním při vědomostní soutěži „Chcete být milionářem?“
Kromě těchto aktivit nás čekaly
dva výlety. Tím prvním bylo
westernové městečko Šiklův

mlýn. Kromě divadla o námluvách nás zde čekalo zrcadlové bludiště, rýžování zlata,
střílení, tance a mnoho dalšího.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v obchodním centru
Olympia, kde jsme se občerstvili
nebo nakoupili dárečky. Velkým
zážitkem tohoto dne byla duha,
která se nám ukázala při cestě

domů. Druhý výlet byl nejen zábavný, ale také naučný. Ti odvážní vystoupali na rozhlednu v
Travičné, výhled na Bílé Karpaty
stál určitě za to. Poté nás čekalo
hledání pokladu v blízké salaši,
která byla vybudována coby středisko ekologické výuky i muzeum
lidové architektury. Celý tábor
jsme zdárně ukončili v restauraci
Sportcentra Želva, kde byli všichni odměněni za zdárné výsledky
z celotýdenních aktivit. Týden s
příměstským táborem utekl jako
voda a všichni už se těšíme na
příští ročník.

A jelo se na výlet
Již tradiční výlet pro rodiny s dětmi, který navazuje na Příměstský
tábor, se letos odehrál v krásném
prostředí Beskyd.
První zastávkou třídenního výletu
byl hrad Helfštýn, který se tyčí
nad údolím Moravské brány. Svojí rozlohou patří k nejrozsáhlejším
hradním komplexům v Evropě. V
historické hradní kovárně se letos
konal již 29. ročník Kovářského
fóra. Umělečtí kováři z celého
světa na Helfštýně zanechají díla, která trvale zdobí zákoutí
hradních nádvoří.

Dopoledne jsme ještě navštívili
muzeum Tatra Kopřivnice, kde
především kluci obdivovali na šedesát osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby,
nejucelenější sbírku fenomenální
automobilky Tatra. A pak už se
jelo na ubytování do hotelu
Tanečnice na Pustevnách.
Krásné počasí vylákalo rodiny k
výšlapu na Radhošť i k osvěžení
v hotelovém bazénu.
Neděle patřila naučné stezce
"Beskydské nebe". Rodiny nahlédly do života ptáků, žijících v
Beskydech, seznámily se s
lesním ekosystémem a přírodními zajímavostmi této oblasti.
Součástí nové naučné stezky je
téměř stometrová lávka ve výšce
1 6 metrů. Další atrakcí byla i návštěva horského lanového parku
Tarzánie. Také cesta lanovou
dráhou zpátky na Pustevny byla
nevídaným zážitkem.
V pondělí jsme nahlédli do sklárny v Karolince a pak se zastavili
na výborném obědě nedaleko
přehrady Bystřička. Zkrátka výlet
pro rodiny s dětmi se i letos vydařil.
Mgr. Šárka Chludilová

Drobné sakrální památky
na území města Dubňany 1 750 - 1 950
IV. díl
U cesty na Horní Huť dnes stojí Příkazského a Chludilův kříž, který byl v roce 1 909 postaven na místě
kříže jiného, jak nám o tom zanechal zprávu
dubňanský farář P. Emanuel Janků, který píše: „V nej-

na místo starého kříže, který byl necitnou rukou
zbořen a zničen v roce 1909.

staven. Kříž tento zbudují společným nákladem
manželé Petr a Marie Chludil a Jiří Příkazský,
čtvrtláníci z Dubňan. Svěcení se bude konati na 1. neděli po Sv. Duchu, tj. 6. června. V Dubňanech dne
23. května 1909. Emanuel Janků, farář./Povolení
budiž dáno, dobrodincům díky vysloveny.“ 1
Kamenný kříž nese na přední straně nápis Pochválen buď Pán Ježíš Kristus a na zadní straně zprávu,

Josefa Příkazského (jenž daroval též obraz sv.
Martina). Kázání měl p. professor František Florian
z Hodonína.“ 2

Další Příkazského kříž stojící na křižovatce cest
směrem na Mistřín a Milotice byl slavnostně svěcen
hlubší úctě podepsaný prosí o milostivé povolení ku po- dne 1 7. května 1 928 na svátek Nanebevstoupení
svěcení nového kamenného kříže, který bude na místě Páně. Domácí protokoly dubňanské farnosti nás
starého porouchaného kříže na veřejné cestě po- informují o tom, že „byl postaven nákladem rolníka

Kamenný kříž s kovovým tělem Kristovým, nad kterým jsou písmena INRI, nese na přední straně podstavce trigram JHS (různě vykládaný jako prostá
zkratka jména Ježíš v řečtině, případně Iesus Hominum Salvator tedy Ježíš Spasitel lidí nebo někdy
která nám umožňuje ztotožnit citovaný text právě s také jako zkratka tří českých slov Ježíš hříšných
touto památkou: Tento kříž postaven od dobrodinců spasitel) a dole nápis: „Kníže pokoje smiluj se nad

Příkazského a Chludilův kříž

1
2

DA, f. 59.
Domácí protokoly 1 920-1 938, s. 1 08.

Příkazského kříž

námi 1914 – 1918“, ještě níže rok 1 928. Z levé stra- dování jsou nejasné. V Domácím protokolu

ny je pak reliéfní zobrazení Panny Marie s dítětem
a nápisem Vítězná ochrano Moravy zůstaň matkou
lidu svému, zprava sv. Josef s dítětem Ježíšem a
nápisem Sv. Josefe, oroduj za nás!.
Teorií, proč byl kříž postaven, je více, nemusí se ale
nutně vylučovat. Pamětní kniha obce Dubňany uvádí, že byl „kříž postaven na památku padlého švagra Pavla Bůčka č. 263“. 3 Brožura k výročí
posvěcení kostela zmiňuje, že jej dal Josef Příkazský, který byl v letech 1 932-1 936 starostou
Dubňan, vybudovat na poděkování za šťastný návrat z války. 4
Jen asi půl roku po Příkazského kříži, stojícím na
křižovatce cest Mistřín-Milotice, byl vysvěcen Dobešův kříž, 5 konkrétně 30. září 1 928. Nachází se
ve větrolamu za motokrosovým areálem a nechal
jej zbudovat rolník Jan Dobeš, kázání na slavnosti
svěcení měl P. Emanuel Janků.
Vaňkův kovový kříž u silnice do Ratíškovic s Kristovým tělem, čtyrmi paprsky a kruhovým medailonem s nápisem CHVÁLA JEŽÍŠI KRISTU je
upevněn do kamenného podstavce, který však již
nese známky času a na nejspodnější podsadě je
navíc osazen nakřivo.
Jeho datace i jakékoliv bližší zprávy o jeho zbu-

dubňanské farnosti ale můžeme najít zprávu o tom,
že dne 8. února 1 934 byl při velkém vichoru „porou-

Vaňkův kříž

Vojtkův kříž

SOkA, Pamětní kniha, s. 1 47-1 48.
Maděryč-Zahrádka
Domácí protokoly 1 920-1 938, s. 11 2.
Domácí protokoly 1 920-1 938, s. 242.
Domácí protokoly 1 920-1 938, s. 1 26.
Maděryč-Zahrádka, s. 29.

chám kříž Vaňkův u lípy na silnici k Ratiškovicím.
Dal ho opravit Josef Svora.“ 6

O něco blíže Dubňanům stojí Vojtkův kříž, který
dala postavit Kateřina Vojtková, vdova po rolníkovi
Janu Vojtkovi. Kříž byl svěcen 1 4. července 1 929 a
tento rok je možné nalézt i na kamenném podstavci
jinak kovového kříže. Podstavec je navíc zdoben
reliéfními zobrazeními svatých.
P. Emanuel Janků učinil ke svěcení kříže do farní
kroniky tento zápis: „Dne 14. července o 2 hod. od-

poledne konalo se svěcení polního kříže, jejž dala
blízko kostela na silnici k Ratiškovicům postavit
vdova po Janu Vojtkovi, rolníkovi, č. 304, Kateřina
Vojtková. Kázání měl místní farář. Básničky odříkaly: Fr. Měchurová z 2. tř., Marie Harcová z 5. tř.,
Ludmila Harcová z 5. tř., Josefa Jestřábová z 4.
tř.“7 Vojtkův kříž se „při výkopu vodovodního přivaděče do Dubňan F sesunul a jeho vrch se úplně
rozbil. Nový kříž postavil sochař Rudolf Richter z
Rohatce a byl postavený 20. 5. 1955 na novém základěF Později byl F kamenný kříž nahrazen železným.“ 8

Léto v dubňanské farnosti
Prázdniny jsme oficiálně odstartovali dětskou mší
svatou na poděkování za uplynulý školní rok, na
kterou navázalo opékání špekáčků na farní
zahradě. I když v jeho průběhu přišel již tradiční
slejvák (v Dubňanech téměř neprší, ale v rámci této
tradiční akce bývá, co pamatuji, menší nebo větší
průtrž mračen pravidelně.) Na to, jak se opékání
vydařilo, to naštěstí nemělo vliv: schovali jsme se
ve farním altánu, který nám již na jaře ochotní muži
vydláždili. Za poskytnutí dlaždic děkujeme Městu
Dubňany.
V prvním prázdninovém týdnu se také podařilo
zdárně dokončit generální opravu střechy na faře.
Podařilo se, že práce prováděly výhradně
dubňanské firmy (firma pana Šuráně a hromosvody
firma pana Kubeše). Jak můžete sami posoudit,
celé dílo proběhlo velmi zdařile. Celkový rozpočet
byl 340 tisíc korun, z toho 50 tisíc korun přispěla
Nadace ČEZ.
V předposlední červencovou sobotu se uskutečnila
tradiční pouť ke svatému Liborovi do Milotic. Jeho
vážně poškozená socha stávala v Dubňanech, nyní
stojí po zrestaurování vedle milotického kostela.
Pouť jsme zakončili přátelským posezením na
milotické faře.
První srpnovou neděli jsme se vypravili na pouť za
naším dubňanským rodákem P. Stanislavem
Kryštofem, který nyní působí ve farnosti Korolupy u
Vranovské přehrady. I když má již 77 let a je vážně
nemocný, velmi pěkně nás přijal a po mši svaté v
Korolupském kostele se s námi vypravil na
zajímavá místa do okolí. Mimo jiné jsme s ním

navštívili i velkou secesní kapli v Oslnovicích, která
je zajímavá tím, že byla vybudována v roce 1 91 4
jako vojenská nemocniční kaple v Brně. V 60.
letech minulého století byla rozebrána a převezena
z Brna do Oslnovic. Dvacet let ji lidé měli
uskladněnou ve stodolách a teprve v 90. letech ji
mohli znovu sestavit.
V srpnu farnost zajišťovala jedno stanoviště
„Dubňanského pasu“. S mnohými z vás jsem se
tak mohl osobně setkat a mimo jiné, když byla
trocha času, se také zeptat: „A jestli pak víte, že
máme v kostele medvědy?“ Těm co nevěřili, jsem je
pak šel ukázat. Pokud jste je ještě neviděli,
vezměte děti nebo vnoučata a stavte se. Rád je
ukážu i vám.
V závěru prázdnit proběhla také oprava varhan.
Celkové náklady byly 75 tisíc korun a práce
prováděla firma pana Lorence z Podolí u Brna. Po
opravě nyní dubňanské varhany opět krásně zní.
Na závěr prázdnin (již po uzávěrce tohoto
občasníku) ještě chystáme tradiční poděkování za
úrodu – dožínky, kterého se zúčastní členové
dubňanských folklórních souborů: Dúbravěnka,
Dúbrava, Sboreček, Drmolice a Mužáci.
A pak už nás čeká školní rok. Vyučování
náboženství začne tak jako obvykle v říjnu. I když
termín pro podání přihlášek je již za námi, je možné
ještě děti přihlásit. V tom případě mě, prosím,
kontaktujte co nejdříve.
P. Pavel Zahradníček, dubňanský farář
www.farnostdubnany.cz

Společenská kronika
Vítání nových občánků
Obřad vítání nově narozených miminek v sobotu 24. června proběhl tentokrát na tři etapy. Dětí bylo totiž
1 4 a přivítala je na městském úřadě spolu s jejich rodiči místostarostka paní Renata Prokopenková. Její
přání štěstí a spokojenosti přítomným rodinám doprovodil zpěv Sborečku a básničky dětí z mateřské
školky.

Do pamětní knihy byly zapsány tyto děti:
Valerie Blahová
Adam Lahodný
Vít Kmětík
Martin Skála
Vít Prokopenko
Emma Kopřivová
Alexandra Maňáková

Veronika Trachtulcová
Julie Šimová
Adriana Hanáková
Olivie Kunická
Eva Křížková
Tomáš Ostřížek
Kateřina Krupičková

V měsících červnu až srpnu jsme se rozloučili s těmito občany
Miloslav Žažo
86 let
Stanislav Řihák 87 let
Jiří Blaha
63 let
František Kocián 57 let
Chludil Vojtěch 84 let
Stanislav Ilčík 93 let
František Turzík 66 let
Vlasta Kunčarová 90 let

Marie Chludilová
Jana Holešinská
Anna Šupová
Gabriela Čermáková
Františka Křížková
Marie Večeřová
Milan Kočvara
Ludmila Dohnálková

81 let
75 let
74 let
86 let
89 let
98 let
62 let
95 let

Přírodní areál
„Na Radosti“ s Anetou Langerovou
Dobrý den Anetko, vítejte na Jižní Moravě v
Dubňanech. Jsme rádi, že jste našla cestu i k
nám a těšíme se z toho.
Téměř každý zná Anetu Langerovou, nadanou
charizmatickou mladou ženu, zpěvačku, vítězku
talentové soutěže Česko hledá Superstar. Jako
jedna z mála vítězů stále záříte na naší hudební
scéně. Určitě za tím stojí hodně, práce, úsilí,
trpělivosti a hlavně lásky k muzice a potřeba sebevyjádření. Vaše písničky mají hloubku,
oslovují a vcházejí až do nitra našich pocitů.
Mají šmrnc, chytlavou melodii, výzvu k zamyšlení, ale třeba i trochu zádumčivosti. Jak se vyvíjí vaše tvorba a od čeho se odráží. Cítím
správně, že nám chcete něco sdělit?
Každý si v písních hledá to, co se jeho samotného
týká. V písních je ale nejčastěji zmiňovaná všudypřítomná příroda, která nás obklopuje, a v ní
konkrétní lidské příběhy, osudy, které nejsou vždy

lehké. Některé jsou smyšlené, pro ty ostatní se
staly inspirací životy mých blízkých, nebo mé vlastní. V každé písni nebo příběhu se snažím vždy vyzdvihnout naději, bez které by se na světě nedalo
žít.

Snad není člověka, který by neznal Vaše hity
„Voda živá“, nebo „Hříšná těla, křídla motýlí“. Z
nových vzpomenu například písně „Hvězda“ a
pro mne třeba velkou citovku: píseň „Tráva“,
která je součástí skladeb CD „Na Radosti“. Co
nového pro nás chystáte, na co se můžeme těšit v blízké době?
Před námi je ještě hodně koncertů, na které se těšíme, a v září se také chystáme vydat nové DVD a
CD „Na vlně radosti“, které je výsledkem dvouletého koncertování k desce „Na Radosti“. Je to výjimečný koncert, složený ze starších, ale také hlavně
z nejnovějších písní, včetně poslední písně

žou těšit hlavně na Martu, která těmito koncerty
ukončí svou kariéru. Je pro mě ctí, že ji budu moct
na této cestě doprovodit a stát při ní. Z mého pohledu je to velmi zásadní okamžik pro českou a slovenskou hudební scénu.

Aneta Langerová, herečka. „ 8 hlav šílenství“,
tak se jmenuje film přicházející v říjnu do kin,
jež natočila Marta Nováková, vystudovaná režisérka a rusistka, která má k Dubňanům blízký
vztah. Povězte nám něco o tomto velmi silném
příběhu, a jak jste se k tomuto natáčení dostala?

Původně jsem měla pouze nazpívat jednu píseň k
filmu, ale Marta se pak rozhodla, že mě osloví i na
hlavní roli. Nevěřila jsem svým uším. Bylo to velmi
nečekané. Nejdříve jsem odmítala, protože nejsem
herečka a hrát neumím, ale Marta mě po čase
přesvědčila. Mé ano ovlivnila hlavně důvěra k Martě
samotné a také to, že mám ráda výzvy.
Hlavní hrdinka Anna Barkovová byla zřejmě svéhlavá žena, říkala nahlas své názory, nebyl ji
lhostejný okolní život a také psala krásné básně.
Věřím tomu, že měla bohatý vnitřní svět a možná i
díky němu přežila hrůzy tehdejší doby.
Natáčení bylo silné, zábavné i velmi inspirativní.
Opět jsem se toho mnoho naučila a poznala skvělé
lidi. Marta Nováková, autorka scénáře a režisérka
filmu, je žena na svém místě. Absolutně jsem ji důvěřovala a nechala se jí vést.

Anetko, je vidět, že tvoříte s láskou a citem. Do
svých vystoupení vkládáte hodně energie a taky
své srdce. Vaše koncerty mají osobité kouzlo a
sílu. Co Vás nabíjí?

„Hvězda“. Na pódiu stojí vedle sebe má kapela s
úžasným smyčcovým triem a dechovým kvartetem,
který hraje hned v několika písních, dodává tak
písním nový rozměr. Hudební aranže pro ně opět
připravil Jakub Zitko. Přizvali bubeníka Adama
Kollera, který tvoří s mým současným bubeníkem
Martinem Kopřivou a baskytaristou Jakubem Vejnarem skvělou rytmickou sekci. Za tu dobu dvouletého turné, jsme se na pódiu sžili, hodně jsme toho
také prožili, chtěla jsem toto krásné období zaznamenat jak hudebně, tak i vizuálně. Živou interpretací získaly písně opět novou podobu, živou,
energickou. Jsem šťastná, že můžeme i nadále
pokračovat v koncertech a máme zaznamenaný
tento vzácný čas. Díky DVD a CD na něj budeme
moct vzpomínat a připomínat si jedno z důležitých
období naší spolupráce.
Na podzim budu také jako takový malý host na posledních koncertech Marty Kubišové. Lidé se mů-

Jsem šťastná, když můžu trávit volný čas na venkově, chodit po lese, dělat běžné věci. Stále jsem
někde na cestách, koncertů je požehnaně, za což
jsem ráda, ale je potřeba se jednou za čas alespoň
na jeden nebo dva dny uklidnit nebo odreagovat.
Mám ráda manuální práci, takže byste mě nejspíš
našli někde u dřeva s bruskou v ruce, ale není nad
to, sednout si venku k ohni a jen tak být v blízkosti
své rodiny, přátel nebo úplně sama. Tak si odpočinu
nejvíc.

Za rozhovor děkuje Dagmar Žurovcová

Prázdniny byly ve znamení
kulturních a společenských akcí
V sobotu 8. července uspořádala kapela Glejt na
přírodním areálu minifestival punk rockových kapel.
Zúčastnilo se jich celkem pět a jednalo se o benefiční akci pro zvířecí útulek ve Skalici. Za tímto účelem bylo vybráno asi 1 0 800 Kč a spousta krmiva a
hraček. Město rovněž podpořilo tento chvályhodný
účel částkou určenou na úhradu ozvučení vystupujících skupin.

foto: Radek Večeřa

Na 1 5. červenec se těšili fanoušci legendární české
kapely Katapult, která vystoupila na přírodním areále v čele se svým jediným původním členem, kytaristou a zpěvákem, Oldou Říhou. Více jak 700
spokojených diváků si v první polovině koncertu po-

slechlo novější tvorbu a v té druhé se dočkali a
mohli zavzpomínat na staré hity této skupiny, jež
vznikla už v roce 1 975. Poté, co se rozloučil Katapult, program pokračoval vystoupením hodonínské skupiny Jama, která předvedla různé hudební
styly.

Dětem a jejich rodičům bylo určeno zábavné sobotní odpoledne od 1 6.00 hodin na přírodním areále
dne 22. července. Připravilo je pro ně Kulturní a
informační centrum města Dubňany a malí návštěvníci si mohli užít jízdu na koni, skákací hrad,
lanové centrum, skákání v pytli či házení míčků. K
dispozici byl tvořivý koutek a také oblíbené
malování na obličej, zájem byl o prohlídku policejního vozu. Kromě produkované hudby zahrála také
živě trojčlenná skupina Sluch4.

foto: Dana Nagy

Sobotní rockový večer 29. července zahájila začínající skupina EASY LINE z Hodonína, která výborně zahrála složité skladby současných
světových rockových kapel. Program pokračoval
vystoupením pražské indie rockové kapely PANKIX,
jenž rovněž podala profesionální výkon. Jediným
kazem večera byl nevelký počet návštěvníků akce.

První srpnová sobota patřila nejprve kočovné divadelní společnosti, která pro děti i dospělé zahrála v
půl sedmé večer na přírodním areále pohádku O
zlaté jabloni. Především k tanci poté návštěvníky
doprovázela do druhé hodiny ranní skupina Rošťáci.

foto: Dana Nagy

Letní slavnosti zahájila následující sobotu oblíbená
rodinná soutěž Dubňanský pas. V době od 1 0.00 do
1 5.00 hodin plnily soutěžící rodinné skupiny, letos
jich bylo 75, úkoly na 5 stanovištích, a to na Močidlech, v hasičské zbrojnici, v sokolovně, na faře a v
Kulturním informačním centru města, kde bylo také
zakončení akce. Odpoledne ve dvoře ZUŠ vystoupila jedna z nejpopulárnějších dětských kapel
Čiperkové a po ukončení koncertu byly losovány
pěkné ceny pro účastníky pasu. Program pokračoval ve večerních hodinách na přírodním areálu,
kde nejprve zahrála melodic-metalová skupina
Tezaura z Brna. Po ní si přišli na své příznivci osobité české zpěvačky a hudebnice Anety Langerové,
která jim za doprovodu své kapely zazpívala nové i
starší písně. Komu se ještě nechtělo domů, mohl si
zatančit na oldies diskotéce.

Loučení s létem se odehrálo poslední srpnovou sobotu za doprovodu písniček pouštěných DJ Lucasem z Břeclavi.
Výstavní síň hostila v obou prázdninových měsících
výstavu obrazů s tématem vinic a vína s příhodným
názvem „Víno“ paní Sylvie Svorové Pawelkowicz.
Tato absolventka AVU ve Varšavě má za sebou již
několik samostatných výstav v Polsku, České
republice a na Slovensku.

Zpěv, muzika i mluvené slovo zněly o nedělním odpoledni na přírodním areále pro asi 200 diváků. V
režii Drmolic se tu na akci pod názvem „Zarážání
hory“ setkaly dubňanské soubory a přizvaný host
Mužský sbor SEN ze Strání.

Členové Dubňanského fotoklubu uspořádali v pátek
1 . září vernisáž, jíž za přítomnosti místostarostky a
dalších hostů zahájili výstavu svých fotografií. Ve
výstavní síni budou do 26. října k vidění barevné i
černobílé fotky pánů J. Blechy, R. Madaráse, R.
Škodíka, J. Vejpustka, J. Hofmana, M. Uhroviče a
O. Ryšky.

facebook:
Kulturní a informační centrum města Dubňany
www.kicdubnany.websnano.cz
MÚ

NS Dúbrava v Kazachstánu
V březnu letošního roku dostala Dúbrava nabídku
zúčastnit se Světové výstavy Expo 201 7 v hlavním
městě Kazachstánu – Astaně, kterou bez váhání
přijala. Nabídka to byla tak skvělá, až někteří
členové pojali podezření, že jde pouze o dobře
promyšlený vtip. Uvážíme-li, že prestižní výstavy
průmyslu a kultury Expo mají tradici už od poloviny
1 9. století a že pařížská výstava v roce 1 889 dala
Francii slavnou Eiffelovu věž, pak pochopíme, že
pozvání na Expo 201 7 mohlo být pro Dúbravu šokující.
Nicméně se sen stal skutečností a v červnu odletěla na světovou výstavu první čtyřčlenná výprava.
Celý soubor tedy nejel dohromady, ale v pěti různých termínech od června do srpna se do Astany
podívalo celkem 1 3 tanečníků Dúbravy, kteří zde
reprezentovali Českou republiku – její kulturu, krásu
krojů a tanců. Doprovázela je cimbálová muzika s
primášem Michaelem Strýčkem, který Dúbravě
účast domluvil. Díky němu se mohla přímo podílet
na propagaci české kultury na této celosvětově významné události. Náplní práce tanečníků byla prezentace českých tanců a písní před českým
pavilonem, přičemž stavěli na vlastním repertoáru,
tedy na tancích Kyjovska a Uherskohradišťska, ale
nebránili se ani strážnickým danajům, vrtěné nebo
české polce. Vystupovali v dolnokyjovských krojích
a krojích kunovských. Třetí výprava pak zažila český den – den věnovaný České republice, který
prakticky celý strávila na hlavním pódiu výstaviště

za obrovského zájmu návštěvníků.
Celému výstavišti, na němž světová výstava probíhá, dominuje kazašský pavilon Nur Alem ve tvaru
obrovské koule, který je v souladu s tématem Expa
– Energie budoucnosti částečně energeticky
soběstačný. Už nyní je zařazen mezi dominanty
neustále se rozrůstající Astany, ačkoli prakticky leží
mimo město. Ostatní státy mají své pavilony rozmístěné v kruhu kolem Nur Alemu. „Co se týče
pavilonů, tak se mi samozřejmě nejvíc líbil ten náš,
ale pokud bych měla hodnotit i ty ostatní, tak na zadek jsem se posadila z Rusů. Něco tak nádherného
a originálního jsem ještě neviděla. Vystoupení malých Alexandrovců byla jen třešnička na dortu,“ míní
tanečnice Denisa Macháčková. Do centra Astany
jsme ve volném čase zavítali také. Procházeli jsme
se mezi obchodním centrem Khan Shatyr ve tvaru
kolosálního
stanu,
správními
budovami
Kazachstánu a Prezidentským palácem, který připomíná zvětšeninu Bílého domu. Avšak stavba, která vzbuzuje největší pozornost je vyhlídková věž
Bajtěrek. Pro cestu nahoru jsme museli vystát tři
dlouhé fronty. Největší z nich jsme však potkali až
na vrcholu věže. Říkají, že je tam umístěn otisk ruky
prezidenta Nazarbajeva. Nám však nestálo za to
zjišťovat, zda je to pravda. Stačil nám výhled na Astanu a široké okolí. A zde si dovolím trochu osobního náhledu. Překvapila mě rovina, na níž je
postaveno celé nové hlavní město. Astana totiž leží
na náhorní plošině a kam až oko dohlédne, není

foto: Linda Suchánková

foto: Linda Suchánková

nikde žádné zvlnění krajiny, natož hora.
Návštěva Kazachstánu byla pro všechny účastníky
velkým přínosem. Načerpali jsme nové zkušenosti,
poznali jsme mentalitu místních a uzavřeli nová
přátelství nejen s dalšími členy české výpravy a čle-

foto: archiv souboru

ny týmu českého pavilonu. Uprostřed Asie se nám
nejbližšími přáteli stali také členové slovenské a
polské výpravy. Mám za to, že letošní výjezd do
Kazašské Astany se může řadit mezi jeden z největších úspěchů, jakých NS Dúbrava kdy dosáhl.

Něco o Kazachstánu

Hlavním městem Kazachstánu je Astana (do roku 1 997 jím byla Almaty, Alma-Ata chcete-li). Funkci prezidenta zastává již 28 let Nursultan Nazarbajev. Republika Kazachstán jakožto prezidentská republika existuje od prosince 1 991 , kdy vyhlásila nezávislost na Sovětském svazu. Je devátou největší zemí světa,
avšak její hustota zalidnění je velice nízká. Na ploše státu, který se velikostí přibližně rovná čtvrtině celé
Evropy, žije jen asi 1 7 milionů lidí (pro srovnání Čechů a Slováků je dohromady asi 1 5 milionů).
Bc. Markéta Skočíková

Rodáci v cizině

Jana Rajnoskova-Brazda

Můj druhý domov, stát Massachusetts, USA
Stát Massachusetts, ležící na severovýchodním pobřeží USA, hraje významnou historickou roli. Bylo
zde založeno město Plymouth, jedno z prvních
osídlení evropských přistěhovalců. Jeho hlavní a
největší město je Boston. Boston je jedno z nejstarších Amerických měst a zároveň i jedno z nejhezčích.
V sousedním městě Cambridge, se nachází jedna
z nejprestižnějších universit na světě – Harvard
University, která je nejstarší americká univerzita.
A jak to moje cestovaní začalo?
Píše se rok 1 998, zrovna mi přisel dopis, že jsem
se nedostala na vysokou školu. Důvod? Neudělala
jsem zkoušku z anglického jazyka. Tak jsem se rozhodla odcestovat do Anglie, jako au-pair/chůva děti,
a zdokonalit se v angličtině. Angličtinu jsem si trošku zlepšila, ale více než chůva dětí jsem byla jejich
osobní šofér a několik hodin denně jsem trávila za
žehlicím prknem a úklidem. Pobyt v Anglii byla
velká životní zkušenost. Naučila jsem se spoléhat
sama na sebe. Rovněž jsem měla příležitost poznat kulturu jiného národa, a jak to chodí v anglických domácnostech. Tehdy jsem si řekla, že by
nebylo špatné poznat ještě jinou zemi a jejich kulturu. A tak se zrodil nápad odjet do Ameriky.
V roce 2000 jsem vycestovala jako au-pair, tentokrát do Bostonu. Brzy po mém příjezdu jsem poznala
české a slovenské au-pairy a také
česko-slovenskou komunitu. Mnoho úžasných lidiček, kteří sem emigrovali v roce 1 968 nebo těsně
před rokem 1 989. Já a moje kamarádka jsme měly
velké štěstí na bezva lidi, české manžele, kteří
emigrovali do Austrálie v roce 1 968, ale momentálně se pracovně nacházeli v Americe. Brali
nás jako dcery. Moje americká rodina mě o víkendu
na hlídání nepotřebovala, tak jsme podnikali s mý-

mi novými přáteli o víkendech různé výlety, sjížděli
jsme divokou vodu, podnikali túry, jezdili lyžovat a
stanovat. Je pravda, že s platem au-pair bychom si
tohle cestovaní nemohly dovolit.
Život za velkou louží se mi moc líbil, tak jsem se
rozhodla, že bych si pobyt mohla prodloužit a začít
studovat. Přemýšlela jsem, jak bych si pobyt
legálně prodloužila. Kamarádi mi poradili zkusit loterii o Zelenou kartu. Tak jsem to zkusila (držitel Zelené karty, může legálně a trvale pobývat na území
Spojených států amerických, pracovat zde a studovat).
Osud tomu chtěl jinak. Při hraní s dětmi jsem si poranila záda. Verdikt? Dvě prasklé plotýnky. Vrátila
jsem se domů do Dubňan. Vzhledem k mému “mladému” věku, lékař operaci nedoporučoval. Začala
jsem plavat a chodit na dlouhé procházky. Adoptovala jsem pejska, který mi dělal společníka. Časem se můj zdravotní stav zlepšil, našla jsem si
práci, byla jsem šťastná v mých rodných
Dubňanech. Jednoho dne jsem v poštovní schránce našla obálku. Vyhrála jsem Zelenou kartu.

Musím se přiznat, že se mi do Ameriky moc nechtělo odcestovat, ale zároveň jsem chtěla využít
možnosti legálně pracovat a studovat v Americe. S
maminkou jsem se domluvila, že odcestuji a ona
zatím pohlídá pejska. To se psal rok 2004.
Po příletu v roce 2004 do Ameriky, mi česko-australští přátelé nabídli ubytovaní a opět se o mě starali jako o dceru, než jsem si našla práci a finančně
se trošku stabilizovala. Bez jejich pomoci by mé začátky byly velmi těžké.
Osud mi také do cesty přivedl českého přítele.
Jsme spolu 1 3 let a máme 9 letého pejska Becky a
tříletého syna Davídka.
Jak jsem se stala maminkou na plný úvazek?
Sociální zabezpečení v Americe je jiné, podle mého
názoru horší oproti českému. Mateřská dovolená je
ve státě Massachusetts 1 2 týdnů (ostatní státy to
mají stejné nebo podobné). Některé společnosti
ženám 1 2 týdnů mateřské dovolené platí, mnoho firem ovšem ne. Školky v Massachusetts jsou jenom
soukromé a drahé. Ve školkách se nevaří. Rodiče
musí jídlo dětem připravit sebou. Pokud dítě ve
školce spí, musí být vybaveno přikrývkou a polštářem. Ve školce se děti nepřezouvají a dokonce z
bezpečnostních důvodů (pro případ požáru) spí v
botách. Na školku bych vydala celý svůj plat účetní.
Školky jsou finančně náročné, proto americké rodiny využívají možnosti mít doma au-pair.
Ženy v Americe pracují až do dne termínu porodu.
Zažila jsem kolegyni, která začala rodit v práci.
Když je dítě nemocné, paragraf na dítě zde nedo-

stanete. Rodiče si musí vybírat svoji dovolenou.
Většinou se střídají v péči o nemocné dítě, neboť
průměrná dovolená je 2-3 týdny za rok.
V čem byla firma, ve které jsem pracovala výjimečná? Mohli jste si přivést kdykoli dítě, ale i psa
do práce (jediná podmínka byla, aby byl pes přátelský a vychovaný). Mnoho rodičů toto uvítalo, hlavně
když měli dítě nemocné, byli prázdniny a neměli
nikoho na hlídání. Naše Becky se mnou byla v práci
po dobu 6,5 let.
Naše firma měla flexibilní pracovní dobu. Chodila
jsem do práce brzy ráno a večer jsem mohla chodit
do školy a dokončit vysokoškolské studium.
Když jsem čekala našeho Davídka, byla jsem ve firmě zaměstnaná 11 let. V devátém měsíci mého těhotenství, došlo k prodeji firmy. Byla jsem týden
před porodem propuštěna spolu s dalšími zaměstnanci, bez jakéhokoliv finančního nároku.
Negativní stránkou všeobecně pro zaměstnance je,
že mají v pracovní smlouvě doložku, že zaměstnanec pracuje “at will”. To znamená, že firma
může zaměstnance na hodinu propustit nebo i on
může dát na hodinu výpověď. Zaměstnanci nemají
nárok na odstupné.
Když bylo Davídkovi několik týdnů, po zvážení pro
a proti, jsme se dohodli s manželem, že budu prozatím matkou na plný úvazek.
Máme velké štěstí, že bydlíme blízko Bostonu v
městě Billerica. V Bostonu je Československá organizace, která se snaží zachovávat a šířit československou kulturu. Organizují různé kulturní akce:

Den dětí, Mikulášskou besídku, dožínky, plesy, koncerty a představení českých a slovenských zpěváků a herců. Díky této organizaci jsme mohli zažít
například vystoupení skupiny Olympic, Čechomor
nebo představení známých herců jako je Jiřina
Bohdalová, Martin Dejdar, Miroslav Donutil a
mnoho dalších. Československá organizace též
provozuje víkendovou československou školičku,
kde mají děti možnost naučit se číst a psát česky a
slovensky. Letos budou mít děti také možnost naučit se zpívat a tancovat lidové písně.
Co mi tady chybí?
Samozřejmě rodina a kamarádi, speciálně babičky
a dědové. Babičky na hlídání Davídka a našeho
chlupáče. A dědové, kteří by pomohli s úpravami
nebo opravami kolem baráku.
A ještě mi moc chybí české pečivo, vyzkoušela
jsem už spoustu pekáren, ale není nad české pečivo.
A co dál, kromě již zmíněného? V Dubňanech je
vše přístupné, ať už je to obchod, restaurace, lékař
nebo pošta. Všude si člověk může dojít pešky nebo
dojet na kole. V Billerice (a ve většině amerických
měst, pokud nebydlíte přímo v centru města) je auto nezbytnou součástí každé domácnosti. Nikde
nedojdete pěšky.
A co se mi líbí v Americe?
Musím říct, že většinou velmi přátelští lidé. Když
procházím uličkami blízko našeho domu, vždycky
vás slušně pozdraví, i když vás neznají. Díky našemu pejskovi, jsem se seznámila s mnoha sousedy.
V obchodech, bankách a na úřadech, vlastně všu-

de se na vás vždy mile usmívají, a když chcete s
něčím pomoct nebo poradit jsou velmi ochotní.
Žije se nám tu dobře, našli jsme zde druhý domov,
hodně přátel a kamarádů. Amerika je krásná země,
jen kdyby byla trošku blíže k Čechám.

Děkujeme další naší rodačce, paní Janě Rajnoskove-Brazda, že nám umožnila nahlédnout do svého života a tak trochu nám přiblížila bytí v zemi za
Atlantikem
Jiřina Chludilová

V krátkosti
Vinařský zákon byl novelizován Upozornění městské policie

Kníže Svatopluk na Náklu

Dnem 1 .4.201 7 nabyla platnost
novela vinařského zákona, která
s sebou nese spoustu změn,
týkajících se nejenom pěstitelů
révy vinné, ale také výrobců,
příjemců a obchodníků. Tato
vyhláška má číslo 88/201 7 Sb., a
nahrazuje původní vyhlášku
323/2004 Sb. v platném znění.
Kvůli spoustě dotazům a
nejasnostem spustilo Ministerstvo
zemědělství ve spolupráci s
dotčenými správními úřady
informační
web:
www.vinarskyzakon.cz

Dne 4.7.201 7 byla na Náklu
odhalena
socha
krále
Svatopluka, který navazuje na
předchozí monumenty a dotváří
panteon velkých osobností
Moravy. Je dalším počinem
Cyrilo-Metodějského
spolku
Náklo. Autorem Svatopluka je
ratíškovský rodák a řezbář Jiří
Šťastný.
Dalšího
velkomoravského knížete, který
je vysochán z pískovce, tak mohli
poprvé spatřit účastníci 1 4.
ročníku Cyrilometodějské pouti k
Liliovému kříži.

Městská
policie
Dubňany
opětovně upozorňuje rodiče, aby
varovaly své nezletilé děti před
nebezpečím,
hrozícím
v
opuštěných objektech.
Mládež s oblibou tato místa
vyhledává ke svým hrám,
požívání
alkoholických
či
omamných látek a hrozí zde
vysoké procento úrazu.

MÚ

František Andrle
na Mistrovství světa v biketrialu ve Španělsku
Biketrial je jízda na kole bez sedátka, skákání přes
a na překážky. Biketrial, to je balancování na hraně
palety, klády či kamenu. Biketrial, to je skvělá parta
lidí, kteří poskakují přes všechno, co se dá přeskočit. Biketrial Vás dokáže chytit a už nepustit. A pro
všechny biketrialové nadšence bylo ve dnech 1 4. 8.
- 1 9. 8. 201 7 pořádáno Mistrovství světa v Pujaltu.
Že jste o tomto místě nikdy neslyšeli? Nebojte, ani
já ne.
Pujalt je malé horské městečko ležící v Katalánsku
ve výšce cca 800 m n. m. Městečko, které díky své
poloze má vlastní observatoř. Městečko plné malých uliček, zákoutí a obyvatel, pro něž typický výraz "maňana", dokonale popisuje klidný a tak nějak
zpomalený způsob života. A právě toto malebné
městečko se na 5 dní stalo místem, kam se sjeli biketrialisté z celého světa, aby poměřili své
dovednosti v místních lesích, lomu či přímo v ulicích městečka. Českou republiku zde reprezentovala početná skupina asi 20-ti jezdců a mezi nimi
i rodilý "Dubňák" František Andrle, devítiletý klučina,
který jezdí biketrial od roku 201 4 a o němž mnoho
lidí tvrdí, že se s kolem snad už narodil. František
jezdí v kategorii Poussin pro nejmladší jezdce ve
věku 7-9 let.
Již první kolo hned ukázalo, že překážky byly postaveny opravdu pro světovou úroveň. Některé sek-

ce se Františkovi bohužel nepodařilo překonat bez
trestných bodů a některé se mu nepodařilo překonat vůbec. Chybovali však i ostatní jezdci a tak po
sečtení všech výsledků z prvního soutěžního dne
jsme skončili na krásném 4. místě.
Závody probíhaly v extrémně vysokých teplotách,
kdy se běžně pohybovaly kolem 35°C ve stínu. Z
tohoto důvodu byl důležitý doprovod a zásobování
tekutinami. V Pujaltu to byla především voda, která
chladila zevnitř, ale i zvenku. Při extrémní fyzické
námaze bylo nutné závodníky mezi měřenými úseky rosit vodou, chladit ledem a dodržovat vydatný
pitný režim. Většina sekcí byla na přímém slunci,
které je v těchto nadmořských výškách velmi ostré
a nemilosrdné.
Součástí mistrovství byl i volný den pro všechny závodníky a my jsme ho strávili u moře v Barceloně,
kde jsme se snažili načerpat energii na druhou část
tohoto biketrialového klání.
Druhá část mistrovství probíhala v 8 sekcích v lomu
pod větrnými elektrárnami na okolních vrcholcích. V
lomu se ostrost sluníčka ještě vystupňovala a tak
jsme vytáhli naši poslední zbraň proti slunci – největší deštník, který jsme doma našli. K tomu plný
rosič vody, mokrý ručník za krk při každém přejezdu
mezi sekcemi a o závodníka bylo maximálně postaráno.

foto: Biketrial Kyjov

Překážky se změnily na kameny a kamenné zídky,
které jen občas doplnil těžký úsek se sypkým
svahem, který bylo potřeba vyjet či vyskákat směrem vzhůru. První kolo se nám opravdu podařilo a
František byl průběžně na 3. místě. Silná konkurence však ve druhém kole zabrala a drobný náskok
se jí podařilo dohnat a na nás opět po sečtení
všech výsledků čekalo 4. místo.

foto: Biketrial Kyjov

Závěr posledního soutěžního dne na všechny čekalo slavnostní zakončení a vyhlášení všech kategorií. Česká republika měla celkem 7 závodníků
na stupních vítězů. Mezi nimi již několik let vyčnívá
"borec" Vašek Kolář (Biketrial klub Blansko), který
se může pyšnit tituly několikanásobného vítěze Poháru České republiky, Mistrovství Evropy, ale i Mistrovství světa. V Pujaltu opět nenašel přemožitele
a tak titul zůstal "doma". František se celkově
umístil na úžasném 4. místě a při jeho první účasti
na takovéto akci musíme považovat toto vystoupení
na světové biketrialové scéně, jako vele-úspěšné.
Katalánci pak pro všechny přichystali raut, velkolepý ohňostroj a průvod bubeníků ulicemi Pujaltu jako rozloučení se závodníky a jejich doprovody.
Ráno nás čekalo balení věcí a pak už jen nekonečných 25 hodin v autě směrem domov.
Pro každého závodníka je účast na Mistrovství světa splněný sen. Že si ho splníme takto brzy, jsme
nikdy nedoufali. Je to obrovská zkušenost a povzbuzení do dalšího snažení.
Závěrem bych velmi rád poděkoval celému
Kyjovskému biketrialovému klubu a zvláštní poděkování patří Městu Dubňany za podporu vyjádřenou
našemu mladému sportovci.
Milan Andrle

foto: Biketrial Kyjov

V Dubňanech vznikl v červenci nový spolek
- Basketbal Dubňany z.s.

S a co mu předcházelo

Basketbalový kroužek při Základní škole v
Dubňanech založil v roce 201 5 Mgr. Lubomír Fridrich poté, co ho dcera požádala o vytvoření nějaké
aktivity pro děvčata. Po jednání s paní ředitelkou
ZŠ, jež záměr podpořila a schůzce s rodiči dětí, které měly o sport zájem, zahájil pan Fridrich s pomocníky z řad rodičů 2x týdně pravidelné tréninky.
Děti v počtu 20 – 25 vytvořily dvě družstva – starší
a mladší – a už v tomto roce škola uspořádala
vánoční turnaj za účasti rodičů a dětí. Družstva si
také prošla křtem při své první opravdové soutěži v
Lanžhotě. V roce 201 6 se už zvýšil jejich počet, což
se odrazilo i při turnaji na konci školního roku, kde
se utkala 3 dětská družstva, ale také rodiče,
sponzoři a učitelé. Mladé basketbalisty čekalo i
prázdninové soustředění Pod dubňansků horů, kde
měli pevný režim, pravidelné tréninky s basketbalovými lektory, ale rovněž volnou zábavu a další
vyžití – motokros, biketrial, a jeden volný den pro
účast na lasergame. Tréninky a úsilí se vyplatily, v
prosinci zaznamenalo družstvo tvořené 11 děvčaty
a 3 chlapci obrovský úspěch, kdy porazilo zkušené
družstvo Tygrů Hodonín o 50 bodů. Za výborné atmosféry proběhl také úspěšný vánoční turnaj základní školy a pak i povánoční turnaj, kde změřili
své síly rodiče s dětmi, vítězi se v obou případech
stali žáci 7. třídy. V průběhu roku byly děti za pomoci dotace od města vybaveny dvěma sadami dresů,
příspěvky od sponzorů umožnily pořídit jim teplákové soupravy. Rodiče hradí poplatek školnímu klubu ve výši 300 Kč na 6 měsíců a také vedle
sponzorů přispívají na mimo basketbalové aktivity
dětí, které mají vést ke stmelení a utužení týmového ducha. Konají se 1 x měsíčně. Děti si vyrazily na
výlety na kole nebo na plavání do Pasohlávek, či
bruslit na zimní stadion. Pan Fridrich zdůraznil, že

kromě podpory školy je velmi důležitá spolupráce s
rodiči, z nichž jmenoval například manžele Kryštofovi, paní Prčíkovou a pana Bielika.
V letošním roce posbírali jeho svěřenci pěkná
umístění na okresním basketbalovém turnaji v
Kyjově a na dubnovém turnaji v Hodoníně dosáhlo
mladší družstvo velkého úspěchu, když porazilo
všechny soupeře. V květnu sehráli vyrovnaný zápas
s Lanžhotem a pak již přišlo očekávané finále na
konci školního roku – 2. ročník basketbalového
turnaje dětí, rodičů, sponzorů a pedagogů. O
prázdninách čekalo 32 dětí a dospělý doprovod
plné nasazení na
8 denním soustředění
v Malé Morávce. Mladí sportovci měli k dispozici
halu, sportoviště, bazén, lehkou atletiku s nimi trénovala Renata Prucklová. Finančně se na akci opět
podíleli z velké části sponzoři a především rodiče
dětí.
Podle trenéra pana Fridricha je teď po dvou letech
zájem dětí stejný, většina z těch původních zůstala
a „zdravé jádro“ tvoří především mladší děti.
Ustanovením basketbalového spolku chce mimo jiné pro tuto činnost dále vytvářet lepší materiální a
tréninkové podmínky. Apeluje na rodiče vést děti ke
sportu, ať už k jakémukoliv, v zájmu smysluplného
trávení volného času a správného rozvoje jejich
osobnosti.
Závěrem motto Mgr. Lubomíra Fridricha:
„Hledat, jak to nejde, umí každý, ale jak to jde, umí
málokdo a je to těžké.“
MÚ
facebook: Basketbal Dubňany

Zelená je tráva, fotbal to je hra
- zvláště, když se hraje na novém trávníku
1 3. srpna 201 7 – datum, ke kterému byla upřena
pozornost fanoušků a příznivců nejen dubňanského fotbalu. Nejen proto, že v ten den se měl hrát
první mistrovský zápas 1 . A tř. nové sezony s
nováčkem ze sousedních Milotic. Větší pozornost
vzbuzovaly dohady domácích fanoušků a hlavně
obavy funkcionářů a hráčů Milotic, zda se stihne
dokončit rekonstrukce přírodní travnaté plochy v
Dubňanech a zda se nebude muset hrát derby na
náhradním hřišti - na umělé trávě, či dokonce v Miloticích. Vše "rozčísl" zástupce firmy Park s. r. o.
Dukovany - hlavního dodavatele prací. Ten
pravidelně sledoval stav vyseté trávy a ve středu 9.
srpna dal svolení s používáním nového pažitu.
To, v co někteří nevěřili, se stalo skutečností. Funkcionáři FK Baníku Dubňany ve spolupráci s
Městem Dubňany - hlavním investorem, dokázali
zkoordinovat průběh prací tak, že hřiště s novou
parádní trávou bylo na 1 3. 8. 201 7 připraveno k
odehrání tolik očekávaného místního regionálního
derby, Dubňany - Milotice.
Firma PARK - sadovnické a krajinářské úpravy s. r.
o. Dukovany, dne 22. 5. 201 7 převzala plochu se
starým trávníkem a započala totální rekonstrukci
travnatého povrchu. Speciální frézou byl odstraněn
původní trávník. Docela neskutečně, jako měsíční
krajina, vypadala plocha po diskování a rotavátorování zemědělskou mechanizací. Ne náhodou se
někteří kolemjdoucí vyptávali, jestli budeme sadit
brambory či okurky. Úplně jinak začala plocha vypadat po vyrovnání povrchu laser graderem (naváděný zemní stroj se sklonem řízený počítačem).
Po navezení pětiset tun jemného štěrkopísku a
opětovném diskování - promíchání vrstev půdy a
štěrkopísku, připomínala plocha znovu zemědělský
pozemek.
Pak přišlo finále. Laser graderem byla plocha
srovnána, jednotlivé plochy byly ideálně vyspádovány. Poté vyjel na plochu o rozloze 7600 m2
speciální secí stroj a zasel víc než tři sta kilogramů
travního osiva. Následovalo opakované hnojení, zalévání a sekání nového trávníku.
Poslední prací bylo osazení nových brankových
konstrukcí přivezených z Německa. Nevíme, zda
udělali chybu pánové v Německu při výrobě, či
dubňanští činovníci při osazování branek, ale
domácí hráči, ve vzpomínaném nedělním zápase,
ne a ne se trefit (zápas Dubňany - Milotice skončil
1 -1 ).
Náklady na rekonstrukci - výstavbu nové plochy
setého travnatého hřiště, hrazené Městem Dubňany, činily 499.730 Kč vč. DPH. 1 20.000 Kč pak čini-

ly náklady na pořízení branek a drobné
mechanizační práce, které byly financovány klubem
a částečně sponzory (Vinařství Aleš Špaček,
PARDOSA - technik s.r.o. - ing. arch. Řihák Jiří).
Všem uživatelům nové travnaté plochy přeji, aby si
jí užili, aby na ní získávali nové dovednosti, které
zužitkují při své sportovní činnosti. A hlavně si
nového díla, které obdivuje široké okolí, važte a
chovejme se k němu jako ke svému - jen tak nám
bude dobře a dlouho sloužit.
Úplně na závěr, výbor Fotbalového klubu Baník
Dubňany děkuje Městu Dubňany, sponzorům, fanouškům a příznivcům, prostě všem, kteří se jakkoliv podíleli na pracích při rekonstrukci travnaté
plochy.
Za výbor FK Baník Dubňany
předseda Mgr. Jan Harca

Spolek PETROV Dubňany
nabízí zábavu i poznání
PETROV Dubňany – Spolek pro
práci s mládeží založili v roce
1 992 manželé Anna a Jan Rajsiglovi.
Hlavním důvodem vzniku Spolku
byla myšlenka umožnit a ukázat
„všem“ dětem z Dubňan, jak lze
efektivně využít volný čas, s cílem nalezení nových kamarádů,
se kterými budou spolu „na jedné
lodi“.
Petrov Dubňany připravuje
mnoho akcí během celého roku.
Jsou to akce nejen pro děti, ale i
pro rodiny s dětmi.
Pokud to sněhové podmínky
dovolí, můžete s námi poznat
česká a moravská pohoří, kde se
vyřádí nejen lyžaři a snowboardisté, ale sáňkaři, koulaři a všichni milovníci sněhu. Mnozí jistě
vzpomínají na chatu Lopatu, či
Filipovo údolí, kde se některé děti
naučily lyžovat. Letos v únoru
jsme vyrazili na lyžování do Or-

lických hor. Spousta rodin s dětmi
si užilo krásný sobotní den v
novém lyžařském středisku
SKIPARK Červená voda.
Mezi akce již tradiční patří Den
dětí na Močidlech. Na všechny
se vždycky těší náš Močidlácký
vodník . Každý si může vyzkoušet, jak „snadné“ je s raftem nebo
s pálavou přijet k cíli – vodníkovi
pro sladkou odměnu – a zpět.
Milovníci adrenalinu vyhledávají
vodácký jednodenní výlet na řeku
Jihlavu, kdy netrpělivě čekají na
termín odpouštění přehrady
Mohelno. Z malé říčky se rázem
stane divoká řeka plná nástrah v
podobě padlých stromů a kamenných břehů.
Nejoblíbenější
a
nejvyhledávanější akce jsou bezpochyby
dětský vodácký tábor a rodinná
dovolená. První týden v srpnu
patří právě rodinné dovolené na
vodě. V letošním roce jsme vy-

razili na řeku Berounku a její okolí. Na řece jsme se vydali po
stopách spisovatele Oty Pavla a
navštívili mnohá místa, o kterých
můžete číst v jeho knihách Smrt
krásných srnců a Jak jsem potkal
ryby. Nevšedním zážitkem byl
celodenní výlet na lomy Velká a
Malá Amerika a prohlídka hradu
Karlštejn. Za velkým dobrodružstvím jsme se vydali do Plzně.
Prohlídka pivovaru PilsnerUrquell
s historií vaření piva se závěrečnou ochutnávkou se líbila
nejenom dětem, ale hlavně tatínkům. Odpoledne jsme strávili v
interaktivní herně Techmania a v
3D Planetáriu v Plzni. Ti odvážní
si sami vyzkoušeli gyroskop.
Velký úspěch sklidila show s tekutým dusíkem. Předposlední večer na nás čekalo divadelní
představení Romeo a Julie v poněkud modernějším pojetí na
hradě Křivoklát. Ve zbylých pod-

večerech přišly na řadu hry jako
fotbálek, ping pong, badminton,
karetní hry, kostky a mnoho
dalších. Herní souboje se vedly
napříč rodinami mezi dětmi i
dospělými. A kdo vyhrál? Myslím,
že všichni, kteří si užili krásnou
dovolenou na Berounce.
Začátek prázdnin si mnohé děti
již nedovedou představit bez vodáckého tábora. Pro loňský jsme
vybrali řeku Ohři a její okolí.
Navštívili jsme hrad Loket. Mezi
nezapomenutelné zážitky patřila
exkurze v největší české porcelánce Thun, kde si nejen děti vyzdobily svůj hrníček. Na výletě v

ho plesa na Popradské pleso a
symbolický cintorín, kde jsme si
všichni plně uvědomili sílu hor a
nevyzpytatelnost počasí. Motto
„Mrtvým na památku, živým na
výstrahu“ mluví za všeS Dalším
našim cílem byla jediná přístupná
krápníková jeskyně ve Vysokých
Tatrách – Belianská jeskyně.
Ještě nyní, při pouhé zmínce o
jeskyni cítíme v nohách všech
874 schodů.
Dětský vodácký tábor je vždy
zpestřen bohatým táborovým
programem s celotáborovou
hrou. Velké oblibě se těší běhací
soutěž ZOO, kdy se jedná o soutěž dětí a vedoucích a celodenní
hra „Pevnost Boyard“, ve které
nejde jenom o rychlost, ale
hlavně o odvahu, taktiku a spolupráci všech členů družstva. Děti
se na táboře naučily spoustu vodáckých dovedností, některé poprvé spaly ve stanech, jiné si
ověřily, jak důležité je sbalení
těch správných a potřebných věcí
na celý den.
Touto cestou chci poděkovat
všem kuchařkám, zdravotnici, vedoucím, kteří jsou všichni držiteli
licence instruktor vodní turistiky a
na táboře pracují ve své vlastní
dovolené bez nároku na mzdu,
nejmenovanému dárci, který dětem již několik let financuje táborová trička, všem členům Spolku
Petrov Dubňany a všem našim
příznivcům. Velké díky patří také
městu Dubňany, které již řadu let
přispívá dětem na dopravu na tábor.
Karlových Varech, kde právě pro- Tak AHOJ, příští léto na
bíhal 51 . Mezinárodní filmový nejkrásnější české vodácké řece
festival, jsme se setkali se zná- – na Vltavě.
mou českou herečkou Terezou
Voříškovou. Velký zájem byl o nevšední aktivity u stánku „chodící
lidé“, kde si všichni chtěli vyzkoušet, jak se žije lidem se zraMgr. Martina Bábíčková
kovým, sluchovým a pohybovým
handicapem.
předseda spolku
Cílem letošního vodáckého tábora byla řeka Dunajec, která tvoří
hranici mezi Slovenskem a Polskem a protéká Pieninským národním parkem. Jeden den jsme
se vydali na túru do Vysokých Tafacebook: Petrov Dubňany
ter. Naše kroky vedly ze Štrbské-

Chovatelé poštovních holubů,
místní spolek 01 62 Dubňany
V roce 201 7 oslaví místní spolek Dubňany 70 let od
svého založení. Vznikajícímu spolku bylo tehdy
přiděleno číslo 0260. V naší hornické obci byli v
poválečném období mezi prvními zakladateli
například pan Jan Křižka, první předseda tohoto
spolku. Dále pánové Vavřín Chludil jako jednatel,
Antonín Bezděk jako pokladník a další členové,
kteří měli o chovatelství zájem.
Během let prodělala tato organizace mnoho změn,
ale zájem o poštovní holuby přetrvával nadále a
rozvíjel se na lepší úroveň. V kategoriích výkonu,
ale i standardu. Tento směr dokazují výsledky
místních holubů a chovatelů v celostátních i
mezinárodních soutěžích.
Mezi nejúspěšnější chovatele, kteří se zasloužili o
vedení našeho spolku, zkvalitňování chovů a o
výchovu nových členů patřili chovatelé, kteří již
většinou nejsou mezi námi. Můžeme jmenovat,
například pan Antonín Dubný, Josef Ševela,
František Hrbáček, Josef Lorenc, Jan Příkazský,
Josef Majzlík nebo nedávno zesnulí pánové Jan
Dohnálek a Josef Doležal.
Mezi současné úspěšné chovatele patří Zdeněk
Teichl, Václav Ilčík a nejúspěšnějším chovatelem v
našem MS je dlouholetý člen pan Miloslav
Dobrovolný. Do spolku vstoupil již jako čtrnáctiletý
chlapec a ručitele mu dělali pan Jan Příkazský a
Josef Lorenc. Stalo se to 28.5.1 957 na schůzi v
hostinci „U Peterků“. Jeho holubi reprezentovali OS

Hodonín na celostátních výstavách více než
padesátkrát. Českou republiku pak na
mezinárodních akcích prezentoval celkem
osmnáctkrát, s umístěním 6 x 1 . místo, 4 x 2. místo
a 8 x do 5. místa z celkového pořadí. První
holubičku CS 62-057-9284 mk vystavoval na CV v
Praze již v roce 1 966.
Za jeho životní úspěchy a reprezentaci poštovního
holubářství v ČR i v zahraničí doporučují členové
MS Dubňany, aby byl panu Miloslavu
Dobrovolnému udělen titul „Čestný člen svazu“.

Zdeněk Opavský
člen spolku

Spolek Přátelé kynologie
Datum vzniku a zápisu : 1 9. dubna 201 7

V letošním roce jsme se rozhodli založit spolek s
účelem „Zajištění všestranného sportovního vyžití
zájemců o chov a výcvik psů z řad dospělých i
mládeže v souladu s posláním a cíli Mezinárodní
kynologické organizace FCI, ČMK, MSKS“.
Scházíme se již od loňského roku a naším hlavním
cílem je zlepšení soužití s našimi mazlíčky.
Předpokladem pro lepší soužití je naučit psa
základní ovladatelnosti a poslušnosti a jeho
socializace ve společnosti lidí a jiných psů.
Nevyhýbáme se ani sportovní kynologii, pro kterou
se snažíme vybudovat vhodné podmínky.
Přijít za námi může každý, až už si chce se svým
psem jen zacvičit a naučit ho ovladatelnosti a
poslušnosti nebo se chce věnovat sportovní
kynologii. Stačí zavolat p. Blahové Lence, která je
předsedou našeho spolku na mob.: 721 040 291 .
Petra Rusinská

Dnes vaří .....
Recept poskytl Petr Blaha, kuchař a florbalista z Dubňan
ROLÁDA Z KACHNY S BYLINKOVOU NÁDIVKOU A KARAMELIZOVANÝM ČERVENÝM ZELÍM
S ROZINKAMI A JABLKEM
Suroviny na kachní roládu:
kachna vcelku
1 ks
dijonská hořčice
1 lžíce
vepřové/kachní sádlo
250 g
sůl, pepř, kmín
Suroviny na bylinkovou nádivku:
žemle/rohlíky
5ks
slanina
1 00 g
bylinky
můžeme přidat i kachní jatýrka
Kachnu očistíme, opláchneme a
osušíme. Od prsou rozřízneme a
vykostíme. Rozložíme na plát,
mírně poklepeme, osolíme,
opepříme, potřeme dijonskou
hořčicí. Naplníme bylinkovou nádivkou.
Pevně srolujeme a
omotáme provázkem. Osolíme,
opepříme, pokmínujeme a necháme uležet asi 6 hodin.
Pečeme v troubě nejprve zprudka
na 200°C a potom na nižší teplotu asi 1 20 – 1 50°C asi 4 hodiny.

Necháme vychladnout a zbavíme KARLOVARSKÝ KNEDLÍK
se šňůrky, poté naporcujeme a
dáme ohřát v kachním výpeku.
Suroviny:
rohlíky
1 0 ks
ČERVENÉ KARAMELIZOVANÉ vejce
5 ks
ZELÍ S ROZINKAMI A JABLKY petrželová nať
máslo
asi 50 g
Suroviny:
sůl, pepř
čerstvé červené zelí
3-4 kg
cukrkrystal
Rohlíky (nejlépe 1 až 2 dny staré)
červené víno
nakrájíme na kostičky, osolíme,
ocet
opepříme, přidáme sekanou petrrozinky, jablko
želku a přelijeme rozšlehanými
sůl, kmín
žloutky s rozpuštěným máslem.
Potom přidáme sníh z bílků. VyHrnec dostatečně rozehřejeme, tvarujeme válečky, které dáme na
přidáme cukr krystal, který ne- potravinářskou fólii, zamotáme a
cháme zkaramelizovat. Poté zali- zavážeme do takzvaného bonjeme červeným vínem a přidáme bonku. Vaříme cca 25 minut v
rozinky. Víno necháme vyvařit. osolené vodě. V půlce varu otočíPřidáme čerstvé červené zelí a me. Po vybalení omastíme
podusíme ve vodě do měkka se sádlem.
solí, kmínem, octem a kostičky
jablka. Zahustíme tmavší cibul- Recept je pro 6 osob.
kovou jíškou.
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