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Úvodník
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím při četbě posledního letošního čísla našeho
občasníku a přijměte adventní pozdrav také od všech mých kolegů, ať už ze zastupitelstva nebo městského úřadu.
Rok 2016 co nevidět skončí, budeme zase o něco starší a zkušenější
a budeme s nadějí očekávat, co přinese rok 2017. Ale ještě předtím
nás čekají, když ne pro všechny, tak určitě pro většinu z nás, ty nejkrásnější a nejočekávanější svátky – Svátky vánoční.
Rozzářená světla na stromečku, ještě víc zářící oči našich dětí a vnuků, kupa dobrého jídla a pití, pár dnů volna bez stresů, povinností
a starostí a snad také snaha být alespoň v tomto čase ke svým blízkým a bližním vlídnější a tolerantnější.
Však je také načase, protože když si uvědomíme tu daň, kterou za
těch pár volných dnů platíme, a to prosím nemyslím jenom penězi
za dárečky, tak je opravdu malým zázrakem, že se někteří z nás těch
vánoc ve zdraví dožijí.
Ze sdělovacích prostředků se tak jako každý rok jistě dozvíme,
že letošní svátky opět trhaly rekordy v tržbách za elektroniku, oblečení, parfémy, mobilní telefony, zájezdy a kdoví co ještě. O dalších
rekordech se sice z médií asi nedozvíme, ale jsme jejich očitými
svědky – ucpaná nákupní střediska, dálnice i mnohé další silnice,
bezpočet nových dlužníků, kteří si na vánoce „museli“ půjčit a rok
od roku se zvyšující hladina všeobecné nervozity, ba až vyčerpání
z té vánoční ouvertury.
Chtěl jsem po své mamince, která prožila dětství a rané mládí za německé okupace a poválečné, pro nás už nepředstavitelně přetěžké
době, aby o tom, jak se připravovali na Vánoce tenkrát, něco pověděla mým dětem. Aby se aspoň tímto způsobem dověděly něco
o tom, že všechno vždycky nebylo a nemusí být tak, jak je to dnes.
„Jak začal advent, tak jsme chodili každý všední den do kostela na
roráty. Ty začínaly skoro ráno od šesti hodin a velice jsme se těšili
na narození spasitele. Na stromek sa vyrobily mašle z krepového
papíru, navěšaly sa ořechy a jako dárek jsme dostali jablíčka nebo
nejaké dostupné ovoce a až potom, po válce, když už bylo trochu
lepší, tak malú čokoládku. Hračky nebo oblečení, to vůbec nepřipadalo v úvahu, protože až do třiapadesátého roku bylo všecko enom
na lístky. Za povětšinu už obnošené oblečení, které sem vozili lidé
z Brna sa platilo sádlem nebo jiným živobytím. Ale na vánoce jsme
sa dycky těšili a měli, aj z teho mála, velikú radost“.
Nechtěl jsem v dnešním úvodníku, v předvánočním čase, ze sebe
dělat mravokárce. Kdo by to tak pochopil, tak se mu omlouvám.
Nebylo to myšleno zle. Asi bych měl mít radost z toho, že je to dnes
tak jiné, než za dětství a mládí rodičů. Ano, spokojený s tím, že naše
děti mají téměř všechno, na co si vzpomenou, asi jsem, ale radost
nad tím ostatním, nad tím, co dnes vánoce provází a jaké nové
tradice do nich vnáší dnešní doba, nějak ne a ne cítit. Spíš trochu
nostalgie a vědomí, že není tak úplně pravda, že my teď máme
všechno. Myslím, že jsme bohužel ztratili něco, co naopak ti naši
rodiče měli.
Přeji vám kromě obligátních přání zdraví a štěstí také to, aby se nám
podařilo něco z té skromnosti a radosti našich rodičů opět najít.
František Tříska
starosta Města Dubňany
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Z usnesení rady města
RM s c h v á l i l a jako dodavatele zpracování
Územního plánu Dubňany firmu H. arch projekt s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín,
za cenu 653 400 Kč (včetně DPH) a dodavatele
odborné pomoci při zpracování podkladů pro
Územní plán Dubňany Ing. arch. Lenku Holoušovou Pecuchovou, Legionářů 11, 695 01 Hodonín, za cenu 240 000 (včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem obou smluv.
RM u k l á d á městskému úřadu zadat vypracování řešení pravostranného přítoku Rumzovského járku odbornému projektantovi.
RM s c h v á l i l a výpovědi a tím ukončení
mandátních smluv o obstarání správy ke dni
31.12.2016 a s o u h l a s í s textem přiložených výpovědí a u k l á d á finančnímu odboru
ukončit těmto společenstvím živelné pojištění
domů k 31.12.2016.
RM s c h v á l i l a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Revitalizace zeleně v Dubňanech“. Dále rada města
s c h v á l i l a uzavření Smlouvy o dílo s firmou
ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o., Jeřabinová 1424,
768 60 Bystřice pod Hostýnem, IČO: 26258692,
na cenu 2 859 843 Kč bez DPH.
RM u k l á d á městskému úřadu připravit
smlouvu na autorský dozor na veřejnou zakázku „Revitalizace zeleně v Dubňanech“ s Ing. Alenou Vránovou, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany.
RM s c h v á l i l a zadat zpracování projektové dokumentace dle objednávky č. 38/16 „Parkoviště u kostela, Dubňany“ Ing. arch. Zdeňku
Michálkovi, Mírové nám. 22, 695 01 Hodonín.
RM s c h v á l i l a Příkazní smlouvu mezi Městem Dubňany a Mgr. Hanou Zabadalovou, AK
Hodonín, Vrchlického 2541/19, Hodonín, IČO:
66256909, za účelem poskytování právní služby ve věci výkonu činnosti předsedy Komise
pro projednávání přestupků Města Dubňany
dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“).
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RM n e s c h v á l i l a žádost nájemníků zahrad
„Za potokem“, aby zvážila snížení ceny nájemného, a to z důvodu právě ukončeného záměru
na pacht pozemků v této zahrádkářské lokalitě.
RM v z a l a n a v ě d o m í připomínky nájemníků zahrádek „u ČOV“, ale z důvodu právě
ukončeného záměru na pacht pozemků, se jimi
nebude a bez porušení zákona ani nemůže,
dále zabývat.
RM s c h v á l i l a žádost o navýšení rozpočtu na
investice ZŠ Dubňany, p. o., o částku 51 000 Kč
na zabudování basketbalových košů do školní
tělocvičny a u k l á d á Ing. Grégrové zařadit
tuto investici do příštích změn rozpočtu Města
Dubňany.
RM s c h v á l i l a poskytnutí dotace ve výši 5000
Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Dubňany s příjemcem Mužáci Dubňany,
z.s., Nádražní 1000, 696 03 Dubňany, na úhradu
koní při letošním hodovém průvodu.
RM s c h v á l i l a v rámci změn dopravního
pasportu upravit provoz u kostela (komunikace
okolo památníku) na jednosměrný.
RM s c h v á l i l a Dodatek č. 4 ke Smlouvě
o dílo mezi Městem Dubňany a firmou STAMOS Uherské Hradiště, spol. s.r.o., Otakarova
108, 686 01 Uherské Hradiště, IČO:46346171,
na akci „Zateplení a rekonstrukce objektu MŠI
v Dubňanech 2. Etapa – vnitřní rekonstrukce
objektu MŠI“.
RM s c h v á l i l a zadat opravu a zaasfaltování
určených ploch (dle příloh) firmě LIKOMSTAV
MORAVA s.r.o., Trávníky 502/23, 691 53 Tvrdonice, IČO: 29301483, za cenu 1 266 204 Kč včetně
DPH.
RM s c h v á l i l a pořízení prodejních propagačních předmětů v celkové částce cca 20 000
Kč + DPH (dle přílohy) pro Kulturní a informační
centrum Města Dubňany.
RM s c h v á l i l a poskytnutí účelové dotace
ve výši 15 408 Kč a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Dubňany s příjemcem Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.,
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Velkomoravská 2352/12, 695 01 Hodonín, IČO:
26906902, na úhradu nákladů na nájem nebytových prostor budovy DPS na ulici Hornická
č.p. 602, 696 03 Dubňany.
RM s c h v á l i l a Ing. Balažíkovou, Ing. Grégrovou a Romana Kordulu za členy stálé komise
pro posouzení a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu. JUDr. Petra Karlíka, Hanu
Hanákovou a Radima Karbana rada města
s c h v á l i l a za náhradníky této komise.
RM p o v ě ř i l a městskou policii zvýšenou
měrou hlídat uvedená místa shromažďování
dětí a navrhnout opatření zabraňující nepořádku, rada města s e r o z h o d l a apelovat na
vedení školy, aby vystupovalo aktivněji v řešení
tohoto přetrvávajícího problému, zvláště pak
zapojením samotných žáků do pravidelného
úklidu okolí školy a p o v ě ř i l a městský úřad
zařadit do vysílání kabelové televize příspěvek,
který by upozornil na tento nešvar.
RM s c h v á l i l a uzavřít Smlouvu o provedení archeologického dohledu a výzkumu č.
A-201636 na stavbu VN Močidla I mezi Městem
Dubňany a Masarykovým muzeem v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké náměstí
27/9, 695 01 Hodonín.
RM s c h v á l i l a pořízení malovaných map
Hodonínska (varianta typ B) s prezentací města
Dubňany od dodavatele Malované Mapy s.r.o.,
Vodní 1972, 760 01 Zlín, IČO: 24804584, za cenu
11 990 Kč bez DPH.
RM s c h v á l i l a více náklad ve výši 166 370
Kč bez DPH na akci „VN Močidla I – zvýšení protipovodňové ochrany“ za účelem zajištění snížení hladiny vody pro založení objektu výpusti
a paty opevnění svahů.
RM s c h v á l i l a uzavření dohody s Moravským rybářským svazem, z.s., pobočný spolek
Dubňany, Na Močidlech 319, Dubňany, IČO:
47898950, podle předloženého návrhu (zabránění nasání ryb, informování o kyslíkovém
deficitu ryb a závazek finanční náhrady při případném úhynu ryb).

RM s c h v á l i l a zadat vypracování projektových dokumentací na opravy a investice v roku
2017.
RM u k l á d á opětovně požádat Lesy ČR, s.p.
o opravu břehů Rumzovského járku v dané lokalitě (za příslibu zajištění přístupu k němu), zadat zaměření Rumzovského járku v lokalitě od
Rybníčku po Jednotu a vstoupit v jednání s paní
Menšíkovou ve věci vstupu na její pozemek
a s panem Měchurou ve věci výpovědi z pronájmu pozemku v případě dlouhé výpovědní
doby.
RM s c h v á l i l a více náklad ve výši 196 928 Kč
včetně DPH na akci „Dubňany chodník v ul. Hodonínská“ a s c h v á l i l a uzavření dodatku č. 2
k SOD mezi Městem Dubňany a firmou Sytys.cz,
s.r.o., Klapkova 432/57, 182 00 Praha 8.
RM s c h v á l i l a opravu ploché střechy nad
šatnami v budově I. stupně základní školy a u k
l á d á odboru investic a správy majetku předložit 3 cenové nabídky na provedení této opravy
k vyhodnocení.
RM s c h v á l i l a pořízení zařízení na snížení
tvrdosti vody pomocí změkčování pro Školní
jídelnu Dubňany, p.o., Hodonínská 925, Dubňany a p o v ě ř i l a Ing. Grégrovou zapracovat
tento náklad do rozpočtu roku 2017.
RM s c h v á l i l a navýšení rozpočtu Základní
školy Dubňany , p.o., Hodonínská 925, o částku 8 000 Kč na realizaci projektu „Prvňák“ ještě
v letošním školním roce.
RM s c h v á l i l a uspořádání vánočního jarmarku v prostorách ZUŠ dne 3.12.2016 dle
předloženého programu a schválila také úhradu vzniklých finančních nákladů na tuto akci.
RM s o u h l a s í s předložením variantního návrhu na vypořádání vztahů s nájemcem městského lesa spočívající v navýšení těžby pro rok
2016 max. 550 m3.
MÚ
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Nejčastější dotazy od našich občanů
Málo parkovacích míst při pohřbech.
V letošním roce byla dokončena hlavní část vozovky a chodníků v ulici Na Dílech. Zbývající část
této ulice, jejíž součástí je i zmiňované parkoviště, je v současné době projekčně zpracovávána
a s její realizací je počítáno asi na polovinu příštího roku. Je ale potřeba zdůraznit, že možností, kde je možné zřídit nová parkovací stání, je
opravdu jako šafránu. Příčinou je také to, že ne
všechny pozemky nacházející se pod veřejným
prostranstvím jsou v majetku města. Také pozemek bezprostředně sousedící s krajskou silnicí
není majetkem ani kraje, ani obce, ale České
republiky a převod takových pozemků bývá
vždy komplikovaný. Tzn., že zde není možné,
alespoň v současné době, zřídit další parkovací,
podélná stání. K určitému navýšení parkovacích míst sice dojde, ale při nejvíce navštívených obřadech je potřeba dále počítat s tím,
že ne všechna vozidla budou moci zaparkovat
v blízkosti kostela resp. smuteční síně.

Proč vozíme komunální odpad až do Těmic?
Město Dubňany mělo v minulosti smlouvu na
ukládání tuhého komunálního odpadu jak se
skládkou v Mutěnicích, tak také se skládkou
v Těmicích. Svoz odpadu provádí na základě
uskutečněného výběrového řízení firma EKOR
Kyjov. A protože jsme průběžně vyhodnocovali
poplatky za ukládání komunálního odpadu na
obou skládkách, časem se ukázalo, že finančně
i provozně je pro naše město výhodnější ukládat TKO na řízené skládce v Těmicích.
6

Proč město z důvodu bezpečnosti provozu
nezřídí jednosměrku na ul. Lipová?
Rada města se touto záležitostí zaobírala
v průběhu letošního roku několikrát. Také pověřila průzkumem dopravní komisi, jejíž členové zjišťovali nejen možnosti dopravního řešení,
ale také hovořili o tomto záměru s mnoha občany, bydlícími na Lipové. Přestože zřízení jednosměrného provozu na této ulici se jeví být
jako nejjednodušší a nejúčinnější variantou pro
vyřešení stávajících problémů, tak zejména pro
odpor velké části dotazovaných občanů nebylo
k tomuto kroku přistoupeno. V současné době
se připravuje návrh na zákaz stání v několika
krátkých úsecích tak, aby zde vznikla možnost
vyhnutí se protijedoucím vozidlům.
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Kdy konečně skončí odkalování vodovodní sítě
na sídlišti?

zdůraznit, že bychom se nechtěli dostat do podobných problémů, jako tomu bylo s komplikovaným souběhem prací na ulici Komenského.

Podle vyjádření kompetentních zástupců firmy
Vodovody a kanalizace Hodonín, pro letošní
rok odkalovací práce skončily. O pokračování
těchto prací se bude ještě jednat, ale předpokládá se, že by odkalování celých Dubňan mělo
být dokončeno v jarních měsících příštího roku.
Vodárny se omlouvají za nepříjemnosti, které
občané našeho města s těmito pracemi po celou dobu jejich provádění měli a žádají o pochopení nezbytnosti těchto činností.

Kdy se bude pokračovat v rekonstrukci chodníků na Nádražní ulici?
Pokračování rekonstrukcí chodníků v této ulici
prozatím brání nevyjasněnost realizace dalšího úseku vodovodního přivaděče Dubňany
- Mutěnice. Podle vyjádření vedení VaK Hodonín se připravuje projektová dokumentace pro
výměnu vodovodního přivaděče v úseku zhruba od bývalého hornického učiliště po ulici Nádražní až po zatáčku, kde se na ulici Nádražní
napojuje ulice U Studánky resp. Františka Vlacha. Předpokladem je, že vodovodní přivaděč
půjde při levé straně vozovky a nebude zasahovat do chodníku, avšak jistotu budeme mít,
až bude projektová dokumentace hotova. Proto pro tuto chvíli není možné k realizaci rekonstrukce chodníků přistoupit. Jistý také není ani
termín výměny přivaděče. V úvahu připadá již
příští rok, ale vše záleží, jak se bude vyvíjet stavební řízení a následně tak finanční možnosti.
Vedení města však s touto akcí počítá a v případě, že by se ukázalo, že se výměna přivaděče
nedotkne chodníků, bude možné s opravami
začít již v průběhu roku 2017. Je třeba ovšem

Proč dosud nebylo přikročeno k demolici torza
tzv. masokombinátu na dolním konci.
Tento objekt není v majetku města Dubňany,
a proto nemá ani zastupitelstvo města, ani rada
města právo naložit s touto nedostavěnou stavbou podle své vůle a uvážení. Stavební úřad
vyzval likvidátora společnosti v likvidaci, která
tento objekt vlastní, k nutnému zabezpečení
jak přístupu nepovolaných osob, tak zamezení
dalšího možného zřícení. Likvidátor společnosti však podal odvolání proti tomuto rozhodnutí
ke Krajskému úřadu v Brně. Krajský úřad dosud
v této věci rozhodnutí nevydal. Věc dále také
šetří PČR. Podle mínění vedení města je demolice tohoto objektu jediným účinným řešením,
které by problémy s touto stavbu ukončilo.
Zatím je potřeba opětovně upozorňovat veřejnost, aby do podobných objektů v žádném
případě nevstupovala a zvláště rodiče by tuto
zásadu měli neustále vštěpovat svým dětem.
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TS Dukos - LED osvětlení
Z důvodů úspory elektrické energie a neustále
se navyšujícím nákladům na provozuschopnost svítidel ve sportovní hale SC Želva Dubňany se firma TS Dukos Dubňany, příspěvková
organizace ve spolupráci s Městem Dubňany
rozhodla instalovat nové LED osvětlení sportovišť haly Sportcentra Želva. Stávající 13let staré
halogenidové osvětlení s celkovým příkonem
25,92kWh a svou častou poruchovostí bylo nahrazeno svítidly LED Snaggi sTube135 s příkonem 6,19Kwh. Záruka na svítidla byla poskytnuta v délce 6let. Instalaci provedli pracovníci
firmy TS Dukos Dubňany, příspěvková organizace. Byl zachován stávající komfort osvětlení
plochy sportovišť.

Po zkušebním provozu LED svítidel pro veřejné
osvětlení v ul. Luční, je další výraznou investicí do úspory elektrické energie instalace LED
svítidel na ulici Komenského. Místo původních sodíkových svítidel s celkovým příkonem
4,2 kWh, která již byla ve špatném technickém
stavu, byla instalována LED svítidla STREET K
LED-050 od firmy SVÍTIDLA IM-EX spol. s.r.o.
S celkovým příkonem 1,4kWh. Záruka poskytnutá na svítidla je 4 roky. Montáž svítidel opět
provedla firma TS Dukos Dubňany, příspěvková
organizace.

Nová svítidla u ZUŠ a KIC Dubňany.

Původní osvětlení sportovišť (halogenidové).

Původní osvětlení.

Nové osvětlení sportovišť s pomocí led svítidel.
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Nově osvětlená zatáčka ke kostelu.
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Obdržené dotace v letošním roce
Koncem měsíce října 2016 proběhlo kolaudační řízení na stavební úpravy MŠ I, ul. Hornická.
S ukončením těchto prací souvisí i poslední fáze
dotační administrativy na zateplení budovy
a zpracování tzv. Závěrečného vyhodnocení
akce, kde musí být doložen odborníkem zpracovaný (a také zaplacený) nový energetický
audit budovy po ročním provozu po zateplení
a vyčíslení úspor. A také po vydání kolaudačního
souhlasu.
Akce „Zateplení a rekonstrukce MŠ I Dubňany“,
1. etapa, byla podpořena dotací z Operačního
programu životního prostředí (OPŽP) - 64. výzva:
Prioritní osa 3, Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2, Realizace úspor energie
a využití odpadního tepla u nepodnikatelské
sféry, Podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor
energie. Administrátorem je Státní fond životního prostředí.
Podpora byla v této výzvě 90 % z tzv. uznatelných výdajů. Co jsou uznatelné náklady a veškeré další podmínky žádosti o poskytnutí dotace je
stanovené v Závazných pokynech pro žadatele
a příjemce a dalších Směrnicích a metodických
pokynech, které jsou přísně sledované, vyžadované a hlavně dodržované. Mezi neuznatelné
náklady patří také pětiletá výše úspor energie po
zateplení. Částka, kterou ušetříme v příštích pěti
letech po zateplení, a která je vypočtena energetickým auditorem při podávání žádosti o dotaci
v energetickém auditu. Takže obligátních 90 %
dotace, které slýcháváme v mediích, je pouze z
uznatelných výdajů. Ve skutečnosti se pak jedná
kolem 75 %, v našem případě to bylo 79 %.
V letošním roce bylo opět zpracováno několik
žádostí o dotace v různých dotačních programech.
Byly jsme úspěšní a podařilo se získat dotace na
tyto projekty:
Z dotačního programu JMK „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpary běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji
v roce 2016“ na projekt „Udržování čistoty cyklostezky Dubňany – Hodonín“ ve výši 53 tis. Kč.
Na Ministerstvo zemědělství ČR byla zpracovaná žádost v dotačním programu „Podpora
prevence před povodněmi III“ - Podpora protipovodňových opatření s retencí jako další část
protipovodňových opatření na katastru města
Dubňany - „Vodní nádrž Močidla I Dubňany -

zvýšení protipovodňové ochrany“. Stavební část
rekonstrukce vodní nádrže Močidla I byla vysoutěžena na částku ve výši 1.491 tis. Kč firmou FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. z Brna. Byl
nám schválen příspěvek ve výši 1.342 tis., což je
90 % stavební části projektu.
Z programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace pro
rok 2016, který administruje Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), jsme získali dotaci na
akci vybudování chodníku „Dubňany – chodník
v ul. Hodonínská“. Byl nám schválen příspěvek ve
výši 1.325 tis. Kč. Celkové náklady projektu byly
vysoutěženy na částku ve výši 1 571 154 Kč firmou SYTYS.cz s.r.o., z Prahy. Práce byly ukončeny
a proplaceny. Dotace činila 84,33 %.
V rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“ podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme podávali
v říjnu minulého roku žádost o dotaci v rámci
15. výzvy Ministerstva životního prostředí: Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.4 - Zlepšení kvality prostředí
v sídlech, 4.4.1 - Revitalizace funkčních ploch
a prvků sídelní zeleně na projekt „Revitalizace
zeleně v Dubňanech“. Jako jedněm z mála v jihomoravském kraji se podařilo naplnit a splnit
všechny požadavky dotace, kterou kontrolovala
Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR Brno
a doporučila Státnímu fondu životního prostředí
ke schválení. Máme tedy náš projekt schválený
k financování, tzv. Registraci akci, a po ukončení
veřejné zakázky čekáme na vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Veřejnou zakázku ve výběrovém řízení získala a bude během tří let provádět firma ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o., z Bystřice
pod Hostýnem. Po vydání rozhodnutí by měla
být dotace ve výši 2,2 mil. Kč, což je 65 % zase jen
z celkových uznatelných výdajů. Celkové výdaje
projektu budou 3,7 mil. Kč.
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Péče o seniora
Řešíte aktuálně tyto problémy?
* péče o seniora nebo zdravotně postiženého člena domácnosti
* potřebujete pomoci s péčí o nesoběstačného, nemocného, postiženého člena vaší rodiny
* staráte se o někoho a cítíte se sami
* potřebujete poradit, jak o někoho pečovat
* hledáte nové možnosti v péči, informace o aktualitách v legislativě v sociální oblasti
* staráte se o rodiče, manžela či manželku a na sebe nemáte čas
* neměli jste kvůli této péči posledních pár let dovolenou
* je toho na Vás moc, nevíte, co ještě dokážete zvládnout a co už ne
* nejste si jistí, o který druh dávky, péče či pomoci požádat a jakým způsobem
* slyšeli jste už někdy o polohovací posteli či chodítku
* hledáte někoho, kdo by Vám s péčí dočasně pomohl
S těmito, ale i jinými problémy Vám mohou pomoci pracovníci na sociálním odboru Městského úřadu v Hodoníně. Nabízí Vám zde individuální přístup zaměřený právě na Vaše potřeby
a pomoc při řešení problémů s péčí.
V případě potřeby se obraťte na:
Městský úřad Hodonín
Odbor sociálních věcí a školství
Bc. Eva Kameníková – kancelář č. 16
Národní třída 25, 695 01 Hodonín
Tel.: 702 094 907, 518 316 354
www.hodonin.eu
email: kamenikova.eva@muhodonin.cz
Vždy v pondělí až čtvrtek v době od 8.00 do 14.30 hodin

Psychocentrum Domeček Hodonín o.p.s.
Dne 13. 10. 2016 proběhl den otevřených dveří v Psychocentru. Návštěvníci byli seznámeni
s posláním, zaměřením, projekty a chodem poskytovaných sociálních služeb, jež využívají lidé
z celého Hodonínska.
Práce zaměstnanců Psychocentra Domeček
Hodonín, o.p.s. je zacílenna individuální přístup a celodenní kontakt s lidmi, kteří se ocitli
v životní krizi. Z té se je v Psychocentru alespoň
částečně snaží dostat a znovu nastartovat pro
běžný život.
Posláním společnosti je poskytovat odbornou
ambulantní a pobytovou pomoc a podporu
osobám v krizových životních situacích s cílem
zamezit jejich sociálnímu vyloučení a chránit je
před vlivy, které je do této situace přivedly.
Služeb Psychocentra využívá i několik občanů
z Dubňan.
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Přejeme Psychocentru mnoho sil do další práce
a těšíme se na další spolupráci.
Renata Prokopenková
místostarostka

Nabízí tyto registrované sociální služby

Psychologická poradna
Azylový dům
Sociální rehabilitace
Chráněné bydlení
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Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.
Jsme nezisková organizace poskytující sociální služby seniorům, chronicky nemocným
a zdravotně postiženým občanům.
Těmto občanům poskytujeme přiměřenou pomoc a podporu. Pomáháme formou odborné
péče, citlivým a laskavým přístupem našeho
vysoce odborného personálu zvládat nepříznivé životní situace tak, aby mohli důstojně
setrvat ve svém domácím prostředí co nejdéle a zachovat si vazbu na své blízké a přátele.
Služby poskytujeme v domácnostech nebo ve
střediscích osobní hygieny v Hodoníně, Dubňanech a přilehlých obcích regionu.

Máme tři registrované služby:
• Pečovatelskou službu
• Osobní asistenci
• Centrum denních služeb

Pečovatelská služba:

Prostřednictvím našich pečovatelek zajišťujeme uživatelům péči v oblastech osobní hygieny, péči o vlastní osobu, dovoz obědů, nákupy, obstarávání domácnosti apod., která jim
umožní zůstat ve svém domácím prostředí.
Naše služby již dnes naplňují pojem „dlouhodobá péče“, neboť poskytujeme veškeré potřebné úkony u dlouhodobě ležících. Máme
uživatele s příspěvkem na péči ve stupni IV.
a III. s demencí, Alzheimerovým onemocněním,
uživatele upoutané na lůžko nebo s těžkým
onkologickým onemocněním. Máme celkem
7 mobilních van a tak lidem, kteří jsou trvale
upoutaní na lůžko, je umožněno plnohodnotné koupání, které uživatelé oceňují hlavně
v horkých letních dnech.
Úzce spolupracujeme se zdravotními sestřičkami Agentury domácí zdravotní péče Homedica,
s.r.o. Ve spolupráci poskytujeme mobilní hospicovou péči a paliativní péči a umožňujeme
tak uživatelům zemřít ve svém domácím prostředí.
Péči poskytujeme ve směnném provozu celý
den o sobotách, nedělích a svátcích. Úzce
spolupracujeme s rodinou, která většinou zabezpečuje jednoduché úkony, jako jsou nákupy a úklidy.

Osobní asistence:

S pomocí osobního asistenta umožňujeme
našim uživatelům žít v přirozeném prostředí běžným způsobem života. Osobní asistent
pomáhá s péčí při osobní hygieně a oblékání,
s péčí o domácnost a aktivně jej podporuje při
společenském začleňování.

Centrum denních služeb:

Je ambulantní služba. Cílem je zbavit uživatele
pocitu samoty, opuštěnosti a zbytečnosti. Posiluje dovednosti při každodenních činnostech
a zajišťuje úlevu pečující rodině. Služby jsou
poskytovány v prostorách Domu s pečovatelskou službou, Polní 16, Hodonín, celý den od
pondělí do pátku. Uživatelé tak mají možnost
trávit část dne ve společnosti svých vrstevníků
a současně se každý den vracet do svého domácího prostředí.
Služby jsou zaměřeny na podporu soběstačnosti a procvičování fyzických a psychických
schopností uživatelů v mezích jejich možností.
Tato služba pomáhá i rodinným příslušníkům,
kteří tak nemusí kvůli péči opouštět zaměstnání. Zájemci si mohou službu nejdříve vyzkoušet
a nemusí zde setrvávat celý den.

Kontakt:
PS Homediss, o.p.s. tel.: 518 352 357,
www.homediss.cz
Bc. Dana Kmínková, sociální pracovnice,
tel.: 602 235 671,
e-mail: kminkova@homediss.cz
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Dětský úsměv
V Mateřské škole II Ke Koupališti začíná nový
den. Děti se scházejí v jedné třídě a z ní si je
pak paní učitelky odvádí do svých tříd. Sednou
si spolu do kruhu a přivítají se. Co je asi dnes
čeká?
V rámci environmentální výchovy, která přispívá k tomu, aby děti pochopily, že žijeme
v prostředí přírody, lidí, společnosti, jsme se
s dětmi vydali za poznáním. Naše cesta nás
26.9. zavedla do Hodonína, do Masarykova
muzea. Výstava o řece Moravě děti seznámila
s proměnami vody a její síle při vytváření koryta řeky. Děti zaujaly exponáty zvířat a ptáků, kteří žijí u vody, viděly také starou rybářskou loď a tehdejší rybářské potřeby. Hned se
ozvalo: „Můj taťka chodí na ryby. Já mám také
svoji udičku…“. Děti měly pro paní průvodkyni
spoustu námětů k povídání. Za odměnu si pak
v dílničce mohly vyrobit loďky, sestavit a vykreslit obrázky ryb, vodních živočichů a vyřešit
pracovní listy s vodní tématikou.
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Sociálně kulturní oblast výchovy umožňuje
dětem žít v prostředí širší společnosti, aniž by
ztratily svoji jedinečnost. Ano, přebírají naše
životní styly. Do nich patří i vztah k rodnému
městu, jeho aktivitám a tradicím. Abychom je
podpořili, navštěvujeme s dětmi každoročně
v období hodů síň tradic na ZUŠ. Opatrně prohlíží křehké malby talířů, džbánů, děvčátka obdivují nastrojené panenky v krojích. „Co to je?“
ptají se u dřevěných kolovrátků. S dětmi přejdeme do sklepa, kde mají své nástroje horníci.
Je to tajemné a objevné. Samozřejmě nezapomeneme ani na tradici dubňanských sklářů.
To je naše minulost. Ale pocity sounáležitosti
s Dubňany si děti v srdíčcích ponesou dál.
Je podzim a veselé barevné listí nás láká k vycházkám po okolí. Každý den nás čeká něco
nového.
Lenka Gašková
ředitelka MŠ II
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Naše škola – naše město

I když právě prožíváme krásný adventní čas,
musím se zmínit o problému, který se dotýká
nás všech.
Z řad veřejnosti občas zaznívají slova o nepořádku ve městě, v lese, na hřištích či „kolem školy“. A také to, že by v tomto směru mohli více
udělat pedagogové. Ale nějak zapomínáme, že
děti mají i rodiče, kteří je vychovávají od narození a měli by jim jít příkladem. Co říct na maminku, která s kočárkem čeká na svou ratolest
před školou a odhodí papír na zem, přestože
kousek dál je koš na odpadky. A to není jen papír na zemi, ale i odhozené plastové láhve na
dětském hřišti, černé skládky v lese a spousta
dalšího nepořádku. A já si nemyslím, že to vše
dělají jen děti školou povinné.

covnících, aby s dětmi tato místa uklízeli. Totéž
platí i pro hřiště u lesa, které využívají organizace i jednotlivci. Jsou to veřejná prostranství,
a tudíž by měl úklid a kontrolu provádět někdo
jiný než škola.
Od roku 2008 máme v našem školním vzdělávacím programu na II. stupni v 6. a 7. ročníku
po jedné vyučovací hodině pracovních činností týdně. Zvládáme vyhrabávat zatravněné
plochy, zametat přístupové cesty, staráme se
o pořádek nejen kolem školy, občas také v přilehlém lese za budovou školy.
Zapojujeme se do celostátních ekologických
akcí, informujeme o nich na webových strán-

Tolik úvodem. A protože se mě a mých kolegů
tato problematika přímo dotýká, ráda bych
Vás seznámila s různými aktivitami školy, které
s tím souvisí.
Zaměřím se na okolí školy – i když pojem „okolí
školy“ vnímáme každý trochu jinak.
Areál naší školy není vymezený a okolí školy
je příliš široký pojem. Není možné, abychom
za areál školy považovali les tenisových kurtů
či dětské hřiště a požadovali po školských pra13
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kách školy, ve vysílání KT i ve výročních zprávách školy. Jednou z těchto akcí je např. „72
hodin“ – letos s podtitulem Pomáhám, protože
chci - kdy provádíme pravidelně úklid autobusové zastávky u školy, dětského hřiště i hřiště
u lesa, čistíme lesní studánku. Každá třída má
přidělený určitý úsek kolem školy, který uklízí
před každými prázdninami a svátky, při branném dni, Dni Země a podobně. I zaměstnanec,
který hlídá vstupy do školy, provádí denně kontrolu a případné nedostatky odstraní.
Kromě těchto praktických činností s dětmi ve
všech ročnících probíráme otázky chování
a bezpečnosti nejen ve škole, ale i mimo ni.
Učíme je, jak se chovat v přírodě i na veřejnosti,
poukazujeme na nešvary, kterých by se měly
vyvarovat. Vysvětlujeme, proč je důležité pečovat o přírodu a své okolí. To všechno samozřejmě nejen slovem, ale i názorně metodou
prožitkového učení.
Kromě výchovy samozřejmě musíme děti vzdělávat a dodržovat učební plány v jednotlivých
předmětech. A že toho učení není málo, vědí
asi nejlépe učitelé, děti i rodiče. Ne všechno
může zajistit škola, potažmo její zaměstnanci.
Do výchovy by se měli zapojit i občané a na pří-
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padné prohřešky děti upozornit.
Hlavní důraz na výchovu by ale měl být v rodině. A pokud dítě nezíská základní životní návyky v rodině, škola toho už moc nezmůže.
Přeji všem klidný adventní čas, krásné Vánoce
a jen to nejlepší v roce 2017.
Mgr. Zdeňka Šindarová
ředitelka základní školy
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Pozvánka
Basketbalový kroužek Školního klubu při Základní škole Dubňany
Vás zve na

Vánoční turnaj v basketbale
Kdy: 19. 12. 2016 od 08:30 hod. do 12:30 hod.
Kde: Sportcentrum Želva Dubňany
Bojovat o vítězství bude pět družstev.
Od 12 hodin proběhne exhibice Tadeáše Kříže v biketrialu.
Přijďte povzbudit soutěžící a zhlédnout ukázku málo známého sport.
Těšíme se na Vaši účast
vedoucí kroužku a vedení školy
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Z historie
Jak to bylo před 100 lety
Doslovný přepis zápisů ze školní kroniky z přelomu válečných let 1916/1917.

+

Jeho Veličenstvo
císař a král
František Josef I.
zemřel
21. listopadu 1916
v 9. hodině večer

škole od 1. prosince 1916 výnosem c.k.
okresní školní rady v Hodoníně ze dne
17. listopadu 1916 čís. 2326
Nenastoupila službu, ježto pro nemoc měla
dovolenou, která jí byla později prodloužena do 15. února 1917.
Vyučovati počala 16. března 1917 v II.
třídě chlap. na místě onemocnělého učitele Frant. Dvořáka, kterému byla udělena
dovolená do 1. května 1917.

Requiem
za zemřelé Jeho Veličenstvo císaře a krále
Františka Josefa I. slouženo bylo dne 30.
listopadu 1916. Zádušních služeb božích
účastnili se žáci zdejší školy se svými
učiteli.
Jeho Veličenstvo
císař a král
Karel I.
nastoupil na trůn slavných předků
dne 21. listopadu 1916.
Dobytí Bukurešti.
Za příčinou dobytí Bukurešti, hlavního
města v Rumunsku, byl na zdejší škole
prázdný den dne 9. prosince 1916. na oslavu vítězství.
Šestý Dětský den.
Konal se tím způsobem jako Pátý Dětský
den v době od 2. do 17. prosince. Z čistého
výtěžku odvedeno bylo České zemské komisi pro ochranu dítek v Brně 204 K 20 h.
Gabriela Fialová,
učitelka v Lipově v soudním okresu strážnickém byla přidělena službou ke zdejší

16

Pátá válečná půjčka.
Za propagace učitelstva upsáno bylo v
obci Dubňanech včetně průmyslové závody
okrouhle 260 000 K. Výslovně pro děti z
toho obnosu bylo upsáno 5000 K. Upisování dělo se od 4. do 16. prosince 1916.
Zvony.
Dne 20. února 1917 odevzdány byly k účelům vojenské spravy tyto kostelní zvony:
1.) Největší zvon „Maria“ z r. 1885 váží
				
..547 kg
2.) Polední zvon „Cyrill“
„ 1885 „ ..443 „
3.) Zvon na vížce
k pozdvihování z.r. 1852
„ ..45 „
Celkem 1035 kg.
Vojenská správa zaplatí náhradní cenu 4140 K.
Zůstaly dva zvony. Zvon z r. 1887 váží .. 176 kg
Umíráček z.r. 1856 váží . 38 „
Drahotní přídavek učitelstvu.
V měsíci březnu 1917 vyplacen byl učitelstvu
moravskému drahotní přídavek na
r. 1917. Učitele zdejší školy obdrželi: Štefan,
Tůma, Rosendorfský, Dvořák po 340 K.,
Kott 400 K, Vašek 200K. Učitelkám vyplaceno bylo 180 K.
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Společenská kronika
Vítání nových občánků

V sobotu 27. září se v obřadní síni Městského úřadu uskutečnilo „Vítání občánků do života“. Zástupce
Města Dubňany, místostarostka Renata Prokopenková přivítala osm rodin se svými nově narozenými děťátky. S milým programem vystoupili žáci z mateřské školy na sídlišti a celý obřad provázel
zpěv Sborečku z Dubňan.
Do pamětní knihy byly zapsánytyto děti:

Sandra Vaňková
Matyáš Hajduch
Nikol Oháňková
Josef Šašina
Emma Bokšová
Adéla Ilčíková
Jakub Měchura
Alžběta Šťastná

Příští vítání se uskuteční 7. ledna 2017. Pokud máte zájem účastnit se tohoto obřadu, přihlaste se na
matrice Městského úřadu v Dubňanech.
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Jógou pro zdraví
Je tady podzim, období, které je typické svou
rozmarností počasí. Období, plné barev, slunce, větru i deště, ale i vůně dozrávajícího ovoce.
Vrcholí a končí práce v zahradách, polích a vinohradech a člověk má více času sám na sebe.
Nejlepší je, když může po celém dnu rozhýbat
své ztuhlé tělo. Chůze, kolo, běhání, kolektivní
sporty, ale především promyšlené cvičení nám
pomáhá napravit neduhy našeho často nezdravého způsobu života. Jedním z nejlepších a již
věky osvědčených způsobu cvičení je jóga. Zaměřuje se nejenom na cvičení těla, ale také na
ztišení a zklidnění mysli, rozproudění naší energie v těle a nastartování ozdravných procesů
našeho těla.
Mezi Dubňáky má výborné renomé má kamarádka, úžasná žena, resp. dívka, která, ač mladá
věkem, myslí a svými skutky předčí i zralé ženy.
Jmenuje se Hanka Antošová.
Hanka je výborná masérka, bylinkářka, vystudovaný terapeut čínské medicíny a také diplomovaná instruktorka jógy. Čínskou medicínu
Hanka studovala 3 roky v Brně, pak 2 roky v Praze. V roce 2014 se měsíc zdokonalovala a věnovala akupunktuře přímo v Číně. V chrámu tygrů
„Tiger Temple“ v Thajsku měla možnost spolu
s mnichy v roce 2015 celý jeden měsíc procvičit
umění meditace, což jen podpořilo a upevnilo
myšlenku a zálibu ve cvičení jógy.

zí z jazyka SANSKRT, a znamená sjednotit nebo
spojit. Pomocí cvičení jógy rozvíjíme sami sebe
na různých stupních. Tady je důležité nechtít
všechno hned a najednou. Obrazně řečeno - je
potřeba dlouhého času, než ze semínka vyroste
strom a to stejné platí i u jógy. Musíme se nejprve stát pružným kmínkem, abychom se mohli ohýbat, a teprve potom vyrosteme v krásný
zdravý pevný strom. Pružnými se můžeme stát
kdykoliv, neomezuje nás ani věk a ani zdravotní
stav. A jóga nás právě tohle učí. Týká se to našeho těla, ale především i naší mysli.
*Říkáš, že nás neomezuje ani věk, ani zdravotní stav. Je nějaké omezení, které by nám
bránilo ve cvičení jógy?
Ne není. Ani věk, váha, zdravotní stav, není nic,
krom naší mysli a lenivosti, co by bránilo k individuálnímu cvičení. Cviky jsou jednoduché
a lehké a dají se přizpůsobit každému na tělo
a dle jeho dispozicí. Cviky můžou provádět lidé
s vysokým tlakem, cukrovkou, vyšší hmotností,
či obezitou, onkologičtí pacienti, lidé s poruchami hormonů a štítné žlázy, těm všem jóga
jenom pomůže. Začít se může v každém věku
a za každé situace.

*Hanko, můžeš nám říct, jak to vlastně začalo? Jak ses k cvičení dostala?
Již v 16 letech mě potrápil zdravotní stav a já
hledala cestu. Zkoušela jsem všechna možná
cvičení a jóga mi přišla jako nejlepší možné
řešení. Bohužel jsem začínala sama a cvičila při
CD, což nebyla správná volba, spíše naopak.
Dělala jsem chyby, které se odrazily i na mém
těle. Dnes vím, že cvičení potřebuje aspoň ze
začátku vedení odborného instruktora.
*Hani, odkud k nám jóga přišla? A co to slovo
jóga vlastně znamená?
Říká se, že jóga přišla z Východu. Východní
země nemají důchody, a proto tamní lidé udržují své tělo pružné a zdravé a odtud zřejmě
i cvičení jógy přišlo. Samotné slovo jóga pochá18

Hana Antošová
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Cílem cvičení není srovnávat se s druhými, ale
udělat něco pro sebe, třeba „jenom“ zastavit se
a uvolnit emoce.
*Jak reaguje tělo na taková cvičení?
V začátcích tělo nereaguje, ale začíná se spíše
projevovat zklidnění myšlenek a celkově se lepší psychická a duševní pohoda. Čistí se hlava.
A to je počátek všeho. Postupně se tělo stává
ohebnější a pružnější, uvolňují se ucpané uzliny způsobené například celodenním sezením
u PC. Prohlubuje se plný jógový dech, který
umí rozproudit LYMFU, tedy celkový imunitní
systém. Ideální by bylo začít cvičit cca 15 minut
hned po ránu, nejlépe každý den, ale i jedenkrát za týden bude lepší jak nic a výsledek se
jistě brzy dostaví.

*Hani, kdy a kde si můžeme s tebou zacvičit?
Každý čtvrtek ve Školním klubu Základní školy
v Dubňanech, buď v 17.00 hodin, nebo v 18.30
hodin. Potřebujeme karimatku, deku, pohodlné sportovní oblečení, případně teplé ponožky.
*Jak takové cvičení probíhá?
Na začátku si zazpíváme, pak se leží a protahuje. Následně začínáme provádět jógové cviky,
tzv. ASÁNY (pozice). Cvičení končíme relaxací
a zase zpěvem. Nebojte se, nemusíte umět zpívat…
Přijďte si to vyzkoušet, těším se na Vás.
S Hankou Antošovou si povídala
Dagmar Žurovcová

Sbírka potřebným lidem
Ve dnech 14. a 15. 10. 2016 proběhla v areálu
firmy TS Dukos Dubňany sbírka použitého šatstva a dalších potřeb z domácnosti. S prosbou
o uspořádání této sbírky se na nás obrátila Diakonie Broumov, sociální družstvo. Naše město
se do této akce zapojilo již po několikáté.

a mnoho dalších potřeb. Pro sesbírané věci si
přijeli z Diakonie ve středu 19. 10. 2016.

Požadavky na materiální pomoc totiž neustále
vzrůstají. Působením řady komerčních firem,
které textil prodávají především do zahraničí,
textilu výrazně ubývá.

Taktéž děkuji za pomoc při organizaci sbírky
členkám Senior klubu Dubňany a zaměstnancům TS Dukos Dubňany.

Sešlo se poměrně dost věcí. Lidé darovali oblečení, obuv, knihy, časopisy, nádobí, hračky

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se do této
akce zapojili a tím pomohli lidem v tíživých životních situacích a lidem bez domova.

Renata Prokopenková
místostarostka
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Drobné sakrální památky na území
města Dubňany 1750 – 1950
I. díl
Absolventka Palackého univerzity v Olomouci, filozofická fakulta, obor Dějiny výtvarných umění,
Mgr. Veronika Jurásková, dnes Vrzalová, zmapovala historii drobných sakrálních památek na území
našeho města v letech 1750 - 1950. Před několika lety jsme měli možnost o tom zhlédnout povídání
v naší kabelové televizi. Dílo autorky je jedinečné podrobným přehledem a uceleným pohledem
na tyto památky, a tak je s jejím souhlasem budeme postupně opět představovat v následujících
vydáních občasníku Z radnice.

Dnes Podéšťův kříž a Horákův kříž.
Drobnými sakrálními památkami se rozumí kříže, které jsou různě rozesety na katastru našeho města a které, spolu s kostelem a několika
dalšími objekty, patří k tomu historicky nejcennějšímu, co se u nás nachází. Jedná se o období
počínaje osmdesátými lety 18. století – kdy za
vlády Josefa II. probíhaly četné reformy, brněnské biskupství bylo nově založenou církevní institucí a Dubňany, později Dolní Dubňany, měly
zatím jen hřbitovní kapli, která až o sto let později musela ustoupit stavbě nového kostela –
a konče druhou světovou válkou, jehož tragické události daly vzniknout nejmladším křížům
v Dubňanech.
Slovo „sakrální“ neboli „posvátný“ ukazuje na
jednu z vlastností těchto objektů – tedy být připomínkou něčeho významného a výjimečného, ukazovat na událost, která nemá být zapomenuta. Kříže byly často budovány na památku
nějakých tragických událostí či úmrtí blízkého
člověka a tato tradice, když se podíváme do
okolí silnic nebo na hřbitovy, přetrvává dodnes.
Slovo sakrální ale zároveň souvisí s náboženským charakterem památek. Jsou dokladem
zbožnosti našich předků a ani dnes jim tuto
funkci – jakéhosi zastavení, zamyšlení a posvátné úcty, která jim bezesporu přísluší – nemůžeme odepřít. Kříže a památky obecně jsou
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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dokladem také určité kulturnosti těch, kteří zde
žili před námi, a pro nás navíc historickým dokladem doby, v níž vznikaly. Úcta k předkům
a tomu, co vytvořili, patří ke kultuře, která dělá
člověka člověkem, a právě proto přísluší těmto
památkám náš zájem a naše péče.
Je dobré zmínit prameny a literaturu, v nichž je
možné hledat potřebné informace.
Zprávy a zmínky, týkající se především budování křížů, jejich svěcení, případně poškození vlivem povětrnosti či lidského zavinění, najdeme
v takzvaných Domácích protokolech 1 dubňanské farnosti z let 1789 až 1938, dále ve fondu farnosti
Dubňany, nacházejícím se v Diecézním archivu
Biskupství brněnského v Rajhradě 2 a v Pamětní knize
obce Dubňan z let 1925-1955, 3 která je uložena ve Státním oblastním archivu v Hodoníně.
Co se týče literatury, drobnou zmínku najdeme
ve Vlastivědě moravské z roku 1926. Pozornost je křížům věnována již v knize o Dubňanech, 4 vydané
u příležitosti šestistého padesátého výročí založení města a dále také v drobné publikaci, 5 kterou ke 120. výročí posvěcení kostela připravili
Pavel Maděryč a Antonín Zahrádka. Nejnovější text, který je velmi přínosný pro poznatky
o Magariově kříži a zejména o jeho domnělém
autorovi, nese název Vzpomínky na stařečka Vymyslického aneb Po stopách křížů Františka Vymyslického.6

Římskokatolická farnost Dubňany, Domácí protokoly 1789 – 1919. - Římskokatolická farnost Dubňany, Domácí protokoly 1920 - 1938. Dále jen Domácí protokoly 1789-1919 a Domácí protokoly 1920-1938.
Diecézní archiv Biskupství brněnského, fond Farní úřad Dubňany. Dále jen DA.
Státní okresní archiv v Hodoníně, fond Obecní úřad Dubňany, Pamětní kniha obce Dubňan 1925-1955, inv. č. 1. Dále
jen SOkA, Pamětní kniha.
Pavel Maděryč a kol., Dubňany. Minulost a současnost moravskoslováckého města, Dubňany 1999.
Pavel Maděryč – Antonín Zahrádka, 120. výročí posvěcení kostela Sv. Josefa v Dubňanech, Dubňany 2005.
Vít Blaha, Vzpomínka na stařečka aneb Po stopách křížů Františka Vymyslického, Dolní Bojanovice 2014, s. 42-46.
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V roce 1784 byl zbudován Podéšťův kříž (Obr.
1), který se nachází po levé straně u silnice
směrem na Mistřín, kam byl v roce 1968 přemístěn z důvodu rozšiřování vozovky. Tento celokamenný kříž, který nese na podstavci nápis
CRUX CHRISTI ANNO 1784 a zaručuje nám tak
přesnost datace, je nejstarší památkou tohoto
druhu na území našeho města. Na zadní straně je pak vyryto „Obnoveno 1897“. Žádné bližší
zprávy se však nepodařilo dohledat.

1839, někdy ještě také 1838, patrně odkazuje
k pozdější opravě, a že kříž vznikl již v roce 1786.
Tuto zprávu pak podložil listinou,
v níž se píše:
My níže podepsaní auznaváme tímto písmem, že sme my ke cti
a Chvále Boží naší našich potomků a diediczů duší spasení nechali
vystaviet na křižných cestách u Kyjovský cesty v poli celý kamenný kříž. Nýbrž ale takovy křiž biežícim časem nejakau skazu neb
docela neb ze strany trpiel: nejenom my ale taky naši potomci
a diediczove se podzvolujem a zavazujem takovú skazu zas popravit a podobný dokonalosti a stavu przivest nechat
Který závazek naši vlastní ruki podpisem potvrzujem
Jenž se stalo v Dubnianech 30 Sept 1786 Jann Horak súsed, Francz
Antoš súsed 10

Obr. 1. Podéšťův kříž

Nedaleko od Podéšťova kříže směrem na Mistřín je umístěn Horákův kříž (Obr. 2). Tento kříž
je zajímavý svým datováním. Na jeho podstavci
je uveden špatně čitelný letopočet. V Pamětní knize obce Dubňan, kde je kříž uváděn na
seznamu památek chráněných památkovým
úřadem, je rok 1833.7 V restaurátorské zprávě,8
která vznikla u příležitosti opravy kříže v roce
1997 panem Františkem Pavúčkem, uvádí restaurátor, že „na přední straně sloupku podstavce se nachází
téměř zaniklý letopočet 1839 (viditelný pouze při nasvícení bočním světlem)“9 . Světlo do této nejistoty ale vnesl
pan Miroslav Chludil z Dubňan, který přišel
s poznatkem, že uváděný letopočet – 1833 či
7.
8.
9.
10.

Obr. 2. Horákův a Antošův kříž

Na základě této listiny je pak správné, aby kříž
nesl jméno obou jeho zakladatelů, tak, jak se to
již objevuje ve zmiňované restaurátorské zprávě, tedy Horákův a Antošův kříž.

SOkA, Pamětní kniha, s. 269.
Městský úřad Dubňany, šanon Histor. památky, Restaurátorská zpráva. Okres Hodonín, Dubňany-kamenný kříž.
Tamtéž.
Tamtéž. Fotokopie tohoto textu, stejně jako závěry Miroslava Chludila jsou součástí restaurátorské zprávy.
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Co nového ve farnosti….
Koncem října proběhla v naší farnosti misijní
neděle. Přiblížíte nám, co se při misijní neděli
děje?

Po dušičkách přijde advent - doba očekávání,
tento čas má krásnou, tajemnou atmosféru,
co se ve farnosti odehrává v adventu?

Ve všech farnostech katolické církve ten den
zvláštním způsobem pamatujeme na chudé
misijní země: tím, že se za ně modlíme (což je
také důležité), ale současně je i hmotně podporujeme. Nejen sbírkou, která je věnována tuto
neděli na podporu Papežských misijních děl takového celosvětového fondu zaměřeného na
pomoc misijním školám, nemocnicím, katechetickým centrům..., ale i třeba výtěžkem z „misijního jarmarku“ pro který maminky a babičky
s dětmi napekly různé sladkosti. Letošní mši
svatou z nově opraveného kostela v Dubňanech přenášela v přímém přenosu i televize
Noe. Vnější i vnitřní opravy kostela, které postupně probíhaly řadu let, se podařilo dokončit tři týdny před tím, takže kostel se nejen na
obrazovkách zaskvěl zase v plné kráse. Děkuji
všem, kteří se o průběh a dokončení generální
opravy kostela zasloužili.

Večer před první nedělí adventní (v sobotu v 16
hodin) požehnáme adventní věnce, následující
den bude adventní duchovní obnova, kterou
povede otec Marek Coufal, 5. prosince přijde
na mši svatou za dětmi svatý Mikuláš, pak bude
předvánoční zpovídání, zdobení kostela, betlémské světlo...

Začátkem listopadu lidé navštěvují hřbitovy,
vzpomínají na své blízké zemřelé, nejinak
tomu bylo i v Dubňanech. Jak vnímáte dušičkový čas?
Víc než kdy jindy vnímám, že věci ve svém životě mohu hlavně rozdělit na dvě kategorie:
ty, které budou mít hodnotu i pro věčnost a ty, které ji nebudou mít a jsou vlastně už nyní
úplně okrajové.
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Otče Pavle, do farnosti patří všichni občané Dubňan, co pro své farníky připravujete
o Vánocích, kdy do kostela zavítá i ten, kdo se
nepovažuje za věřícího?
Každého zvu na štědrovečerní mši svatou pro
rodiče s dětmi (24. 12. v 16.00), na půlnoční (ve
22.30) se zpěvem sboru (znovu pak v 10.30 na
Hod Boží vánoční), zastavte se pak v průběhu
svátků s dětmi na betlém anebo přijďte jen tak
sami vnímat atmosféru vyzdobeného Božího
domu... A vezměte si jako vánoční dárek ode
mě novou knihu „Dějiny, jak je možná neznáte
- 10 mýtů o křesťanství ve světle historických
faktů“. Bude pro vás nachystána vedle betléma.
Za rozhovor děkuje Jana Ilčíková
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O dubňanských hodech
… z historie dubňanských hodů …

protože bylo moc práce na polích, při sklizni
řepy, brambor i sběru hroznů a chlapci kvůli
hodům nepracovali skoro celý týden.
Počasí v polovině listopadu bývá dosti často
už zimní a v parádním kroji je zima, tak mladí
ze slováckého krúžku přemýšleli, jestli by byla
nějaká možnost hody přeložit na původní říjnový termín. Z církevní strany nebylo námitek
a hody se podařilo obnovit v původním termínu v r. 1986, kdy do hodového průvodu šli
poprvé i děti a ženáči. Tím se veřejné hodové
veselí rozšířilo i mezi nečleny souborů, rodiče
oprašovali staré kroje a oblékali do nich své ratolesti.

….dubňanské hody roku 2016 …

sv. Josefa mší svatou, kterou sloužil místní farář
P. Pavel Zahradníček.
Téměř 200 krojovaných se poté sešlo na prostranství u městského úřadu, aby si spolu se
stárkem, za doprovodu dechové hudby Skaličané a cimbálové muziky, došlo průvodem pro
stárku. Vyvrcholením celých hodů bylo bezpochyby zpívání a tancování u domu stárky, hodová sóla a především dobrá nálada a radost
z lidových písniček.
Už bylo třeba jen si nechat od pana starosty
Františka Třísky a paní místostarostky Renaty
Prokopenkové povolit letošní hody a mohlo se
jít s veselou tančit a zpívat až do rána na hodovou zábavu.

/ dle p. L. Maradové z knihy Za Dubňany za dědinú /
Velkou událostí pro dědinu bývaly hody, což je
oslava a vzpomínka na den posvěcení kostela.
Výročí posvěcení kostela se v Dubňanech slavilo na Martina, v listopadu, přestože byl kostel
vysvěcen 13. října 1885.
Mluvilo se o tom, že chlapci ze sousedního
Mistřína chodili k nám na hody a vzájemně se
obvykle pobili, a proto se u nás zavedly hody
stejně jako v Mistříně, tedy v listopadu.
Taky se říkalo, že sedláci nechtěli slavit tak brzo,
„ Dubňanský stárečku, buď veselý…“. To je jedna z mnoha lidových písniček, které zazněly při
oslavách letošních dubňanských krojovaných
hodů, konaných ve dnech 7. – 9. října 2016.
Stárci Pavla Panáková a Vojtěch Vrba, se s pomocí dubňanské chasy, rodin stárků a mnoha
příznivců, přípravy hodů zhostili na výbornou.
Páteční stavění máje u stárky se ještě muselo
obejít bez stárka, který plnil vojenské povinnosti, ale v sobotu při stavění hlavní hodové
máje u městského úřadu už nemohl chybět.
Po zcela bezproblémovém postavení hlavní
máje se večer všichni mohli bavit na hodové
diskotéce ve stylu „Filmové postavy „.
Slavnostní hodová neděle začala v kostele

Eva Příkazská
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Rozhovor s herečkou Uršulou Klukovou
a zpěvákem Šimonem Pečenkou
Herečka Uršula Kluková a zpěvák Šimon Pečenka
Přeji Vám krásný dobrý večer, vítáme Vás v
Dubňanech a jedním dechem dodáváme, že
jsme rádi, že jste zavítali do našeho města.
Dáma má přednost pane Pečenko, když dovolíte, začnu rozhovor s paní Uršulou a budu
se ptát nejprve jí.
*Chtěla bych se zeptat, zda jste již na Moravském Slovácku vystupovala, a také zda jste
někdy naše město Dubňany, nebo okolní obce
navštívila?
U.K.: Ne.
*Když se řekne Uršula Kluková, každý si hned
představí milou ikonickou herečku, s kulatými brejličkami, slušivým mikádem a hlavně
ženu s osobitým a nakažlivým hlasitým smíchem. Paní Uršulo, jak Vy to jenom děláte? Co
si Vás pamatuji, vypadáte pořád stejně, vitální energická a trochu magická žena. Zvláště
mě zajímá, jak pečujete o své vlasy? Nosíte
už dlouhá léta stejný účes a Vaše husté vlasy
Vám může kde kdo závidět. O energii a vitalitě, která z Vás srší, ani nemluvě. Poradíte nám
recept na Váš elixír mládí?
U.K.: Já myslím, že elixírem mládí nemůžu sloužit, protože žádný nemám, i když bych pochopitelně ráda měla. Jinak si myslím, že elixírem
mládí je jediná věc a tou je dobrá nálada a umět
házet starosti a nepodstatné věci za hlavu.
Co se mých vlasů týká, nepoužívám nic zvláštního. Normálně březový šampón. Vlasy jsem
zdědila po mamince, která je měla ještě hezčí
než já. Můj účes je báječný. Musím si ho sama
pochválit. Nosím ho od svých 18 let, ale musím
prozradit, že teď se chystám k tomu, že ho změním a to tak, že to, co nosím vpředu, budu mít
vzadu a obráceně (smích).
*Původně jste povoláním zdravotní sestřička,
co Vás zlákalo na „prkna, co znamenají svět“?
U.K.: Zlákal mě můj první manžel Pavel Fiala a
ten mně vlastně pomohl tak, že ze mě udělal
to, co jsem. Vzdělával mě. Měl na mě ohromný
vliv, i když povolání, které mám, jsem skutečně
dělala několik let. Asi 6 nebo 7 a nerada jsem se
s ním loučila.
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*Na své profesionální cestě jste potkala mnoho herců, divadel a divadelních, či hereckých
rolí. Co Vám nejvíce utkvělo v mysli a na co
nejraději vzpomínáte?
U.K: Já nemůžu říct něco nebo někoho konkrétního, protože já ráda vzpomínám na všechno.
Byla to krásná léta a hezky jsme si to užívali.
Mám spoustu přátel a kamarádů, na které nejen vzpomínám, ale se kterými se dodnes scházím.
*Jak jste na tom se svými koníčky? Předpokládám, že do nich patří i Vaše práce. K tomu
pejsek, kočička a vykládání karet…… Lze to
skloubit, a jak to spolu funguje?
U.K.: Lze to skloubit, když to dělám. Kdyby to
nešlo tak bych to nedělala (smích). Je to úplně jednoduché. Všechny ty vyjmenované věci
mám ráda a na všechny si udělám čas, i když
teď už toho času potřebuju víc, protože jsem
pomalejší a všechno mi déle trvá.
„Uršuloviny“, zábavný celovečerní pořad je plný
humoru a smíchu paní Uršuly, ale je také obohacen o zpěv sympatického barytonisty pana
Šimona Pečenky.
*Pane Pečenko, můžete se nám trochu blíže
představit?
Š.P.: Co o sobě říct. Od mala jsem chtěl být hercem, ale na dramatický obor konzervatoře jsem
nebyl přijat. Jeden ze zkoušejících mi doporučil,
jestli bych nechtěl raději zpívat, protože mám
zajímavý hlas a já souhlasil, i když jsem doufal,
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že hned jak to bude možné, uteču k činohře a
tak jsem nakonec začal studovat operu. Aktuálně se už 21 let věnuji zpívání. Jsem moderátorem dvou televizí, produkuji kulturní programy
pro dospělé i děti a čím dál tím víc si užívám i
toho herectví, po kterém jsem toužil.
*Jaké cesty Vás s paní Uršulou svedly dohromady? Jak dlouho spolupracujete, co Vás spojuje a čí to byl nápad?
Š.P.: Naše spolupráce s Uršulkou trvá už 6 let.
Potkali jsme se díky náhodě. Já před 6 lety uvá-

děl rozhlasový pořad „Tajemství“ o ezoterice,
který se pravidelně natáčel s diváky v jedné
čajovně. Na natáčení mi vypadl ohlášený host
a tím kdo zaskočil, byla Uršula. Byla úžasná a
slovo dalo slovo, a to jediné setkání přerostlo
ve stálou spolupráci a to nejen v rámci turné s
pořadem „Uršuloviny“.
S Uršulou Klukovou a Šimonem Pečenkou si povídala
Dagmar Žurovcová

UPOZORNĚNÍ na nové upomínkové
předměty Města Dubňany
NOVĚ od října tohoto roku lze zakoupit v Kulturním a informačním centru Města Dubňany
(KIC) - v budově ZUŠ - upomínkové, či propagační materiály Města Dubňany, které jsou
praktickými pomůckami k denní potřebě, nebo
mohou být vhodným malým dárečkem ve vánočním čase.
Jedná se o tyto předměty:
•
magnetka s námětem Slovácké jizby KIC
Města Dubňany
•
nová pohlednice KIC Města Dubňany
•
reflexní pásky s logem Města Dubňany
•
praktické žetony do vozíku s logem Města
Dubňany
•
propagační propiska s logem Města
Dubňany
•
nákupní taška s logem Města Dubňany
•
propagační záložka do knihy Města
Dubňany
•
turistická známka, turistická vizitka, turistická nálepka
K zakoupení je zde samozřejmě i nadále kniha
„Za Dubňany, za dědinú“ a starší typy pohlednic.
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Informace z Mikroregionu Hodonínsko
Z činnosti DSO

Centrum společných služeb

Mikroregion Hodonínsko (dobrovolný svazek
obcí) sdružuje 11 členských obcí. Svazek byl
založen v roce 2004 za účelem prosazování
a koordinace společných zájmů členských obcí
především v oblastech cestovního ruchu, regionálního rozvoje, přeshraniční spolupráce, kultury a životního prostředí.

Mikroregion Hodonínsko se k 1.8.2016 zapojil
do projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), realizovaného Svazem měst a obcí ČR (reg. č. CZ.03
.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017) financovaného
z evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu „Zaměstnanost“. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný
od května 2013 do listopadu 2015.

Mezi hlavní činnosti Mikroregionu Hodonínsko
se řadí výstavba cyklostezek a cyklotras, která
je výsledkem vzájemné spolupráce jednotlivých členských obcí mikroregionu. V rámci
území Mikroregionu Hodonínsko tvoří cykloturistika nedílnou součást turistických atraktivit.
V posledních letech došlo k vybudování cyklostezek Hodonín – Lužice, Hodonín – Dubňany
a Dolní Bojanovice – Starý Poddvorov.
Dále se Mikroregion Hodonínsko zabývá problematikou vodního režimu v krajině, neboť
dochází ke ztrátě půdy vlivem větrné
a vodní eroze. Taktéž nevhodný způsob zemědělského hospodaření způsobuje negativní
vliv na krajinu. Dochází ke smyvu půd, erozi
půd, znečišťování vodních toků
a ke ztrátě úživnosti půdy. Cílem je nalezení
vhodných opatření na území členských obcí
Mikroregionu Hodonínsko.
Monika Valášková, manažerka CSS
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Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím
vytvoření CSS na bázi meziobecní spolupráce při DSO, dosáhnout:
1. zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné
správy a veřejných služeb poskytovaných
v rámci samostatné, příp. přenesené působností obcí, prostřednictvím zkvalitnění
a rozšíření služeb poskytovaným občanům
zapojených obcí,
2. zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
3. zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
4. zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
5. přenos znalostí a vytvoření/rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců
DSO.
Marek Šimek, specialista pro rozvoj mikroregionu

Služby poskytované CSS
CSS poskytuje potřebné a požadované služby
(dle požadavků starostů, a dalších zástupců
obcí) v oblasti veřejné správy s důrazem na
samosprávné kompetence např. v oblasti rozvoje obcí, právního a správního poradenství,
organizačních a ekonomických agend, finančně-rozvojového managementu, poskytování
informačního servisu apod. CSS poskytuje obcím rovněž odborné poradenství v oblasti přeneseného výkonu státní správy (přestupková
agenda, správa poplatků, evidence obyvatel
a další) s cílem zvýšit odbornost a efektivitu
jejich rozhodování. Rozhodovací pravomoc zůstává vždy na samotných obcích.

12/2016

CSS slouží jako společně sdílená administrativní kapacita obcí například pro:
přípravu obecně závazných vyhlášek, přípravu právních dokumentů, přípravu vzorů
nájemních nebo kupních smluv, zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám
v legislativě, zajištění právních služeb pro obce,
zajištění vzdělání v požadovaných oblastech
veřejné správy, přípravu, řízení a administraci
projektů obcí, přípravu, řízení a administraci
projektů mikroregionu, monitoring dotačních
titulů, projektové poradenství obcí, přípravu
a pravidelné aktualizace webových stránek
DSO, přípravu informačního zpravodaje pro
občany, propagaci a zvyšování informovanosti
o činnosti CSS, odborné konzultace k veřejným
zakázkám, zpracování vzorových dokumentů
k veřejným zakázkám, organizaci společných
nákupů energií nebo jiných komodit, prosazování společných zájmů např. při vyjednávání
s dodavateli služeb obcí (odpady, elektřina,
plyn, telekomunikace apod.), spolupráci při
zajištění zpracování strategie rozvoje obce, poradenství v oblasti přenesené působnosti obcí.
Další oblastí činnosti CSS je naplňování cílů stanovených v aktuálních rozvojových dokumentech DSO. Zaměstnanci CSS budou pravidelně
monitorovat a vyhodnocovat průběh prací na
naplňování cílů svého strategického dokumentu. Součástí těchto aktivit bude i aktualizace
strategických dokumentů, příprava akčních
plánů, zpracování projektových záměrů, realizace projektů apod.
CSS má také roli kontaktního centra pro občany
DSO. V případě omezené dostupnosti vlastního

obecního úřadu, se mohou občané obracet se
svými požadavky na CSS a to v následujících
oblastech:
1) Problematika činností vykonávaných obecními úřady v přenesené i samostatné působnosti
(např. dotazy na změnu bydliště, náležitosti podání vůči obecnímu úřadu, dotazy zda danou
problematiku úřad řeší a jakým způsobem, co
je třeba doložit, jak vyřídit povolení sjezdu na
komunikaci, zábor veřejného prostranství, žádost o poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999
Sb., apod.)
2) Dotazy na příslušnost státních orgánů,
včetně základních informací o těchto orgánech
(na jaký orgán se mám v daném případě obrátit, je příslušný obecní úřad obce? Např. stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů ke
stavbám, vyřízení oprávnění k podnikání, doprava, sociální služby, apod. obecně, jak a kým
řešit životní situace vůči orgánům státní správy,
apod.)
Monika Valášková, manažerka CSS
Marek Šimek, specialista pro rozvoj mikroregionu

Úřední hodiny CSS
Pondělí 7:00 – 16:00
Čtvrtek 7:00 – 16:00
Adresa kanceláře CSS
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
Tel.: 607 043 652
Email: valaskova@hodoninsko.eu
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Televize v Dubňanech
aneb Dubňany v televizi
Čtvrtý říjnový víkend tzn. sobota 22. října a neděle 23. října byly ve znamení natáčení televize
Noe v našem městě. Dubňany se totiž staly vůbec prvním místem, kde televize Noe natáčela
zbrusu nový typ pořadu. Námět tohoto pořadu
vzešel od naší spoluobčanky paní Evy Veselé a jí
patří poděkování za to, že premiérový díl se natáčel právě u nás. Prostřednictvím seriálu těchto pořadů s názvem „Zpívá celá dědina“ budou
diváci v celé naší vlasti seznamováni s městy
a obcemi, kde se daří muzicírování a zpěvu.
Samotnému natáčení ovšem předcházela pečlivá příprava, a to nejen ze strany účinkujících
- muzikantů, zpěváků a tanečníků, ale také od
samotných pracovníků televize. Například natáčení exteriérů pomocí dronů, kdy bylo naše
město a jeho okolí představeno z ptačí perspektivy, několikrát přerušil déšť, takže dokončení těchto záběrů trvalo několik dnů. Ale výsledek stál za to. V úvodu pořadu dostal prostor
starosta města k tomu, aby krátce představil
Dubňany a poté již následoval přímý přenos
devadesátiminutového kulturního představení
našich souborů. Přestože tento časový prostor
by se mohl zdát dostatečný, ani tak se nedostalo na všechny soubory, které se hudbě a zpěvu
v našem městě věnují. A to je rozhodně dobře,
že se v Dubňanech hrát a zpívat nezapomnělo.
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Televizní štáb a zvukaři Tonstudia Rajchman
z Dolních Bojanovic však obsadili Sportcentrum
Želva již v pátek odpoledne. Den dopředu totiž
připravovali potřebnou techniku, kulisy a další
uspořádání na sobotní odpoledne. V sobotu
ve 13 hodin se pak konala generální zkouška
a v 17 hodin už vše začalo naostro. Dynamický
úvod pořadu obstaral big band naší ZUŠ pod
taktovkou Petra Varmuži a po něm se představila další uskupení a sólisté. Hrálo se a tančilo
opravdu s chutí, a přestože se na pódiích představovaly amatérské soubory, odsýpalo jim to
jako u profíků.
Vystupující určitě také potěšilo, že se akce těšila i přízni diváků a všechna připravená místa
byla beze zbytku obsazena. Početné obecenstvo tak připravilo nejen důstojnou kulisu, ale
i součást tohoto příjemného pozdního odpoledne. Zpívat, hrát, případně tancovat naživo
v přímém přenose před televizními kamerami,
není věc vůbec jednoduchá. A také po stránce
dramaturgické a organizační to rozhodně není
žádná procházka růžovým sadem. Přesto se vše
vydařilo nad očekávání dobře a nejen diváci
v hale Sportcentra Želva, ale podle ohlasů také
všichni u televizních obrazovek byli s tímto programem velmi spokojeni, ba dá se říci, mnozí
přímo nadšeni. A další kladné ohlasy přicházely
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v nebývalé míře i v dalších následujících dnech.
Zkrátka ten, kdo se onu sobotu v podvečer na
televizi nedíval, měl rozhodně škodu. Ale není
třeba zoufat. Je možné si objednat záznam pořadu na DVD přímo v televizi Noe, případně si
zjistit podrobné informace na městském úřadě
u paní Evy Příkazské.
Po skončení natáčení v sobotu večer však televizní štáb ještě z Dubňan neodjel, protože
ráno jej čekala realizace dalšího přímého přenosu. Tentokrát Mše svaté v kostele svatého

Josefa v Dubňanech. I tady bylo vše připraveno
na jedničku, a tak věřící v celé naší zemi mohli
zhlédnout důstojný průběh bohoslužby u televizních obrazovek.
Závěrem je potřeba poděkovat všem, kteří se
o tento hodnotný a Dubňany skvěle prezentující počin zasloužili. Vedle zvláštního poděkování
moderátorce a zároveň autorce námětu patří
dík všem organizátorům, pořadatelům, muzikantům, zpěvákům, tanečníkům a v neposlední
řadě také divákům.
MÚ
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Poradna právníka
V říjnu vstoupila v účinnost novela přestupkového zákona
Novela přestupkového zákona, která je účinná
od 1. října tohoto roku, přinesla mezi občany
řadu obav. Mnozí si s touto novelou, patrně
i vlivem médií, spojili nemožnost bavit se po 22.
hodině. V novinách se objevily titulky hlásající konec spontánních oslav, oslav narozenin či
svateb ve večerních hodinách. Panika však není
na místě.
Dle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích se přestupku proti veřejnému pořádku dopustí ten, kdo poruší
noční klid. V odstavci 6 téhož ustanovení je
uvedeno, že dobou nočního klidu se rozumí
doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně
závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
Novelizací pouze odpadl jeden ze způsobů, jak
dobu nočního klidu zkrátit, případně zrušit, a to
rozhodnutí obce o udělení výjimky na základě
obecně závazné vyhlášky.
Zastupitelstvo Města Dubňany vydalo letos
na jaře Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného
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pořádku, která stanovuje dobu nočního klidu
totožně jako zákon o přestupcích. Doba nočního klidu je zkrácena pouze v noci z 24. prosince na 25. prosince a v noci z 31. prosince na 1.
ledna, a to na dobu od 2. do 6. hodiny druhého
dne. Oprávnění udělit výjimku z doby nočního
klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného
orgánu obce se již ze zákona nepřipouští.
V praxi se tedy novelou přestupkového zákona v Dubňanech nic nemění. Není pravdou, že
všechny soukromé akce musí končit nejpozději
ve 22:00 hodin, jen nesmí být po této zákonem
stanovené hodině narušován noční klid. Vše
tedy po prvním říjnu zůstává stejné, rovněž tak
potřeba vzájemné ohleduplnosti a tolerance
mezi lidmi.
Co se týká konání veřejnosti přístupných podniků spojených s veřejnou produkcí hudby
na venkovních veřejně přístupných místech,
i tyto se mohou nadále konat po 22. hodině,
a to za splnění podmínek stanovených obecně
závaznou vyhláškou a za předpokladu udělení
výjimky městským úřadem z doby konání akce,
ale ani v tomto případě nesmí být porušován
noční klid.
MÚ
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Z činnosti městské policie
Vážení spoluobčané, dnes bych Vás rád touto
cestou upozornil na další ožehavý problém,
kterým se zabývají strážníci městské policie,
a to stáním vozidel ve městě. V poslední době
došlo opětovně k nárůstu parkování vozidel
v místech, kde je to zákonem zakázáno a na
veřejné zeleni. Městská policie v minulosti přistoupila k plošnému upozornění řidičů, avšak
nedošlo k zlepšení stavu. Z tohoto důvodu budou strážníci zjištěné přestupky projednávat
v blokovém řízení, nebo je budou oznamovat
k projednání před správním orgánem. Všechny
výše uvedené přestupky mohou strážníci řešit
uložením blokové pokuty až do výše 5.000,- Kč,
popřípadě je oznámit do správního řízení, kde
může být uložena pokuta až do výše 30.000,Kč. K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu,
že jednáním nezodpovědných řidičů dochází k
značným problémům v dopravní obslužnosti,
při údržbě vozovek, práci integrovaného záchranného systému a popř. i komplikacím při
výjezdu vozidel majitelů přilehlých nemovitostí
na pozemní komunikaci. Taktéž je mylná představa některých řidičů, že lze stát v zóně zákazu stání vozidel nad 3,5 t s nákladními vozidly,
pokud si stání zřídili svépomocí na vlastním pozemku, a jde o veřejné prostranství.

ním provozu) v paragrafu 25. S jeho zněním,
z kterého plynou povinnosti řidičů při zastavení
a stání, bych Vás rád seznámil.

V neposlední řadě bude řešen i problém při zastavování vozidel na autobusové zastávce u ZŠ
Hodonínská, kde i přes upozornění, někteří nezodpovědní řidiči nadále porušují zákon, a stojí
zde déle než je třeba k vystoupení dětí z vozidla
a způsobují tak na místě kolizní situace.
Tuto problematiku upravuje zákon č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silnič-

(4) Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit
ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel.
Při zastavení a stání vedle vozidla s označením
„Označení vozidla přepravujícího osobu těžce
pohybově postiženou“ musí ponechat boční
odstup nejméně 1,2 m.

(1) Řidič smí zastavit a stát jen
a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní
komunikaci vpravo i vlevo,
b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí
v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo
zastavit v druhé řadě.
(2) Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavit řidič taxislužby, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr
jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba
směry jízdy.

(5) Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy.

UPOZORNĚNÍ pro chodce - REFLEXNÍ PRVKY

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2016 schválila vláda
novelu silničního zákona, která zavádí povinnost
reflexních prvků nejenom pro cyklisty, ale rozšiřuje ji především pro chodce, pohybujících se
mimo území obce při snížené viditelnosti, tedy
například za tmy, soumraku či v mlze. Pro chodce to znamená pořízení jakéhokoliv reflexního
oděvního doplňku. Může jít také o reflexní pásek či klíčenku. Jelikož se v tomto ročním období
již brzy stmívá, myslete preventivně na vlastní
bezpečnost, ale i na bezpečnost vašich blízkých.
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Vinařův rok
Dubňany jsou zapsány v povědomí nejen místních, ale i některých přespolních obyvatel jako
vinařská obec. Málokdo ale ví, že jediná stálá
viniční trať se nachází v lokalitě za bývalým dolem Josef směrem k Miloticím po pravé straně
cesty. Tady býval družstevní vinohrad, který
byl ovšem na konci osmdesátých let minulého století vyklučen a už nebyl znovu vysazen.
A vzhledem k rozdrobenosti vlastnických vztahů se pravděpodobně dalšího vzkříšení tato
viniční trať hned tak nedočká. Vinaři tedy směřují svoje aktivity ohledně pěstování révy vinné
a výroby vína do milotického katastru tzv. Šidlen, ale hlavně do katastru obce Mutěnice
v lokalitě pod Dubňansků horů.
Jaký byl letošní rok pro vinaře pod Dubňansků horů, co se úrody a následně jejího zpracování týče, jsme se zeptali pana Antonína
Zemského, dubňanského vinaře, jehož vína
patří každoročně na dubňanském koštu
k těm nejžádanějším.
Letošní úroda byla výrazně ovlivněna jarními
mrazíky. Záleželo však na poloze jednotlivých
vinic. Někde se mráz držel více a jinde méně.
Mně osobně pomrzla réva hlavně ve spodní
části vinohradu. Mráz tam poškodil až 70 % rašících oček. Nebyl to pěkný pohled, když jsem
procházel vinicí a viděl spálené mladé výhonky.
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Horní část vinohradu to celkem přežila. Co se
týče cukernatosti a vyzrálosti hroznů, tak jsem
byl při letošní sklizni celkem spokojený. Na přelomu léta a podzimu bylo nebývale teplé počasí, které vínům pomohlo.
Takže se už teď dá odhadnout kvalita hotových vín?
Máme za sebou ochutnávky Svatomartinských
vín. Já osobně jsem měl k této příležitosti přichystané již odrůdy Müller-Thurgau, Svatovavřinecké rosé a Modrý Portugal rosé. Podle
reakcí návštěvníků našeho vinného sklípku
jsou to vína svěží s ovocnou chutí, příjemně pitelná, s decentní kyselinkou a jemným aroma.
Co se týče kvality ostatních vín, tak je pravidelně s kamarády vinaři ve sklípcích „koštujeme“,
abychom se ujistili, že se u vína neprojevuje
žádný problém. Podle mě budou mít celkově
letošní vína vyšší, ale svěží kyselinky. Pořád se
ale bavíme o vínech mladých. Na jejich výslednou podobu si budeme muset ještě chvilku počkat. Našlápnuto však mají určitě zase na dobrý
ročník.
Život pod Dubňansků horů však nepředstavuje jenom práci ve vinohradě nebo ve sklepě a starosti s počasím, ale chválabohu také
příjemnější akce. Samozřejmě nejznámější

foto: Josef Blecha
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je tzv. burčákový pochod, ale poslední roky
se slibně vyvíjí také nová tradice Dnů otevřených sklepů. A podle některých dubňáků je to akce, která sice není tak komerčně
úspěšná jako pochod, ale k vínu a našemu
kraji je důstojnější a taky ohleduplnější.
Jaký je váš názor?
Burčákový pochod je kapitola sama pro sebe.
Všichni víme, jak to pod Dubňansků horů v ten
den vypadá. Den otevřených sklepů je podle
mě jedinečná příležitost, jak ochutnat výsledky práce všech dubňanských vinařů, kteří se
do akce zapojí. Líbí se mi, že akce není masová.
Chodí tam lidé, kteří vínu rozumí a mají o ně
zájem. Jsem rád, že se tato akce zavedla. Proto bych chtěl pozvat všechny dubňáky již na
5. ročník, který se uskuteční 20. 5. 2017. Je to jedinečná příležitost jak ochutnat spoustu vzorků dobrého vína přímo v prostředí dubňanských sklepů.

A co tradiční štěpánské ochutnávky? Co nevidět to bude aktuální záležitost. Chystáte se
i vy na Štěpána pod horu koštovat?
Štěpánská ochutnávka? Asi Vás trochu překvapím, ale štěpánskou ochutnávku pod Dubňansků horů znám pouze z vyprávění mých kamarádů. Na Štěpána jsem byl pod Dubňansků
horů pouze jednou a to už je spoustu let. Vánoční svátky trávím v rodinném kruhu se svou
rodinou a přáteli. Vzhledem k tomu, že pod
Dubňansků horů trávím prakticky veškerý volný čas, mám štěpánskou ochutnávku celý rok.
Se zmínkou blížícího se konce roku bych chtěl
všem popřát hodně štěstí a zdraví. Vinařům
pak, ať mají ze své práce radost a samé dobré
vína.
Všem na zdraví připijí A. Zemský
Panu Zemskému za rozhovor děkuje městský úřad

foto z archívu pana Antonína Zemského

foto z archívu pana Antonína Zemského
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Skautské středisko Kyjov
Skautské středisko Kyjov sdružuje skautské oddíly na Kyjovsku v okrese Hodonín. Aktuálně
působíme v obcích Dubňany, Hýsly, Ježov, Kostelec, Kyjov, Milotice, Svatobořice-Mistřín, Vlkoš,
Ždánice a Želetice. Naše středisko má aktuálně
více než 240 členů. Z toho 30 v Dubňanech.

Více než jen obyčejný kroužek

Našim členům nabízíme pravidelnou a pestrou
činnost v oddílech. Každý oddíl se skládá z několika skupin – družin, které se schází každý týden na schůzkách v klubovnách, jednou měsíčně jedou na společný výlet a o prázdninách pak
na stanový tábor. Naši členové mají příležitost
se účastnit i regionálních, celostátních a mezinárodních skautských akcí. Díky vzájemnému
působení všech prvků skautské výchovy není
skauting jen volnočasová aktivita, ale všestranná příprava pro život.

Součást celosvětového skautského společenství

Naše středisko je součástí největší české výchovné organizace Junák – český skaut s celkovým počtem více než 55 000 skautek a skautů.
Skauting však nezná hranic a vyskytuje se prakticky ve všech demokratických státech světa,
hodnoty skautingu sdílí více než 40 milonů lidí.
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Junák – Český skaut v Dubňanech
V období znovuobnovení Junáka v Československu v letech 1968 - 1970 vedl skauty
v Dubňanech pan Václav Horák.
Na jaře roku 1991 obnovil a vedl Junáka
v Dubňanech Pavel Holeček - Seton, kterého
zastupoval Karel Půček - Arnošt. Oba členové
trampské osady Little Rock.
Místní skauti byli zpočátku registrovaní pod
střediskem Junáka v Ratíškovicích a později
přešli pod středisko Kyjov. Podařilo se vybudovat smíšený chlapecký i dívčí oddíl. Až do
zániku tohoto oddílu byla jako klubovna využívána bývalá pionýrská chata (patřící obci),
v Jarohněvicích. Dnes na místě stojí srub na pile
pana Skočíka. S činností oddílu vypomáhali kamarádi z trampského uskupení DSK a osady Little Rock. Především Milan Zubek - Bred, Zbyněk
Holeček - Justin a Pavel Bystřický - Ike, Jiřina
Popelková - Nelly a mnozí dalších. Činnost začínajícího oddílu sponzoroval místní podnikatel
pan Miroslav Chytil, proto mohl oddíl poměrně brzo získat základní tábornické vybavení.
Kromě pravidelných schůzek v týdnu, pořádal
oddíl jednodenní výlety, víkendové výpravy
s přespáním v přírodě a letní putovní tábory
(V Chřibech v roce 1992 a 1994), později tábořil i na stanových táborech v Zástřizlech (v roce
1993) a Vřesovicích (v roce 1996, 1997).
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Začátkem roku 1994 se registrovalo v Dubňanech 11 skautek a 15 skautů. V tomto roce se
vedoucí oddílu odstěhoval do Koryčan. Ve vedení Junáka v Dubňanech poté pokračoval
Bred a především odchovankyně oddílu Alena
Veselá - Ája, Světlana Drdlová - Teny a Lucie
Nemšovská - Lucy.
V roce 1995 zde funguje devítičlenná družina
skautek a družina skautů. V roce 1996 je registrováno 6 skautů a 15 skautek. V roce 1996 proběhl tábor ve Vřesovicích, kde společně tábořili
členové Junáka z Dubňan, Mutěnic a Koryčan.
Vůdcem tábora byl Seton.
Činnost oddílu postupně upadá. V roce 1997 je
zde již jen 14 členů, v roce 1998 se z oddílu ještě
registruje 5 členek, během roku však přestanou
fungovat a rozpadají se.
V roce 2000 obnovují skautky z Mutěnic v
Dubňanech novou dívčí družinu (16 skautek
a světlušek), která se registruje pod oddílem
v Mutěnicích. S ní také skautky jezdí na výlety
a na tábory. V roce 2003 oddíl převzala Jarmila Unzeitigová - Jari Kuri, která ho vedla až do
jeho zániku v roce 2006.
V roce 2008 se začalo zúčastňovat skautských
stanových táborů, pořádaných střediskem

Junáka Kyjov v Buchlovicích na Smraďavce
i několik dětí z Dubňan, které začaly skautovat
v Mistříně, kam dojížděly.
Aby děti z Dubňan nemusely dojíždět na
skautské schůzky do Mistřína, uskutečnil začátkem školního roku 2010 oddíl Podchřibáci
z Kyjovského střediska nábor dětí do oddílu.
Do Dubňan dojížděli vedoucí od Kyjova. Jako
klubovnu oddíl využíval třídu na základní umělecké škole. První schůzky navštěvovalo 10 nováčků, další se v průběhu školního roku přidávali. Na konci školního roku bylo v Dubňanech
20 skautů a skautek. Dubňanští jezdili na výlety
a pravidelně i na tábory s oddílem Podchřibáci.
V září roku 2012 se činnost přesunula do školního klubu ZŠ Hodonínská a na jaře 2015 dostal oddíl od města do užívání zahradní chatku
v kolonii u čističky odpadních vod na ulici Husova. Zahradní chatka je ale příliš malá, aby se
v ní schovali všichni před nepřízní počasí, proto
na zimu probíhají schůzky v sokolovně. Nyní
má Junák v Dubňanech 30 členů. Vůdcem oddílu je Mgr. Jan Polášek - Olda, zástupcem Pavel
Holeček - Seton.
Podrobnosti o naší činnosti, kontakty, fotografie a videa můžete shlédnout na webových
stránkách www.skautkyjov.cz
Pavel Holeček
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SKST Dubňany
sportovní klub stolního tenisu
Klub, který má ambice.
Ve sportu, který má budoucnost.
Do nedávné doby byl dubňanský stolní tenis
spojen se jménem pana Hořáka. Ten se už ale
na hale v posledních letech z důvodu zdravotních problémů nevyskytoval. Co hůř, počátkem
srpna tohoto roku, bohužel, zesnul. Čest jeho
schopnostem a chuti do poslední chvíle předávat našim nejmenším hráčům své dlouholeté
zkušenosti. Na nás, na vedení klubu, je docílit
alespoň podobných úspěchů, které pan Hořák
dosáhl, a to především s naší mládeží.

Vedení klubu

Jsme týmem složeným jak z dlouholetých hráčů, tak ze zkušených funkcionářů nebo zapálených rodičů aktivních dětí. Naší snahou je povznést klub na takovou úroveň, abychom byli
schopni zajistit kvalitní sportovní vyžití dětem
nejen z Dubňan, ale také ostatním zájemcům
z okolních měst (již nyní nás navštěvuje mládež
z Ratíškovic a Mutěnic). Jsme při tom schopni
zajistit tréninky za velmi nízkých nákladů. Ty se
pohybují v rozmezí 10 – 15 Kč/ hod.
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Zázemí

Co se okresu týče, máme pro tento dynamický
sport skutečně nadstandardní prostory srovnatelné jen se Strážnicí nebo s hodonínským oddílem SKST Mart Hodonín. Jedná se totiž o hernu výhradně pro stolní tenis, kde jsme schopni
postavit 8 profesionálních stolů. Ty se nemusí
sklízet a herna je tak připravena prakticky po
celý den k vydovádění nejen pro naše malé
spolu - občánky. Navíc se nacházíme v prostorách sportcentra Želva, kde je možnost i bohaté
mimo stolně tenisové relaxace.

Náš záměr

Našim prvořadým cílem je rozšířit řady především o hráče věkové kategorie nejmladších
žáků, tzn. dětí do 11 let. V tomto ohledu se opíráme o bývalého třetiligového hráče Aleše Horáka, který je nyní hlavním trenérem a objíždí
s dětmi většinu turnajů, včetně turnajů republikových. Spolu trenérem, s bohatými zkušenostmi i ze zahraničí, je Milan Mosnák. Tato dvojice
je schopna dát dítěti potřebné základy, které
spolu s pílí a talentem můžou znamenat přerod
v profesionálního hráče a nastartovat tak slibnou životní kariéru.
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Přijďte se tedy přesvědčit, že i individuální
sport, jakým stolní tenis je, dokáže stmelit
i větší skupinku kamarádů. Pomoci Vám v tomto ohledu můžou buď příchod na trénink „nováčků“ nebo „přípravky“ nebo náhled na tyto
nově vznikající webové stránky (http://skstdubnany.cz). Těšíme se na Vaši návštěvu!

Tréninky dětí a mládeže
Nováčci (hrají od září 2016):
pondělí – 16:30-17:30
pátek – 15:00-16:00
Přípravka (hraje od února 2016)
pondělí, středa, pátek – 16:00-17:30
Pokročilí (zkušení hráči)
pondělí, úterý, středa – 17:30-19:30
čtvrtek – 17:30-19:00

ŽEBŘÍČEK
okresní
HRÁČ
Jakub Válek
Kateřina Konvičková
Darina Šindarová
Lucie Látalová
Karolína Šuralová
Michaela Kotásková
Klára Koplíková
Hana Šuralová
Hana Kladňáková
Michaela Lungová
Petra Kotásková

nejmladší mladší

19.

2.
4.

krajský

straší

30.
6.
9.
3.
8.

14.
17.
6.
13.

1.

3.
4.

2.
5.
9.

dorost nejmladší mladší

23.
16.
23.
9.
6.
7.
8.
12.
14.
13.

55.
46.
55.
15.

5.

republikový

straší

dorost

mladší

22.

36.

31.

14.
12.
16.

26.
24.
29.

16.

straší

40.
54.
38.
64.
80.

dorost

87.

84.
37

Z RADNICE

Florbal v Dubňanech
Florbal je dnes nejrychleji se rozvíjející sport
v ČR a jeden ze tří na světě. Hraje ho po světě
více než 3 miliony lidí, z toho je 300 000 registrovaných. Ve Švédsku a Finsku přibližně od
roku 2012 již počtem hráčů překonal základnu
ledního hokeje a stal se druhým nejhranějším
sportem na světě. Je to sport pro mladé, jednoduchý, zábavný a velmi dynamický a jeden
z mála sportů, který mohou hrát stejně dobře
muži jako ženy.
Florbal byl nejprve hrán ve Švédsku na začátku
70. let ve školách nebo jen pro zábavu. Do České republiky se dostal pravděpodobně v roce
1984 díky výměnnému pobytu studentů VŠE
v Praze se studenty helsinské univerzity KY. Při
svém pobytu si Finové přivezli sadu florbalových hokejek a malá tělocvična VŠE byla svědkem prvního historického zápasu mezi Finy
a Čechy.
Ale až po dlouhých osmi letech v roce 1992,
z důvodu nedostupnosti florbalového vybavení, byla teprve založena Česká florbalová unie,
jejímž prezidentem se stal Martin Vaculík. Florbal se tak od té doby rozšiřuje do všech koutů
ČR a vnikají první oddíly.
Již v roce 1993 se začal hrát i v Dubňanech díky
programu „Florbal do škol“. Z řad dětí základní
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školy vzniká první florbalová liga F.A.T.R., a to
zásluhou učitelů Marka Dobeše, Tomáše Kopáčka, Jaroslava Kočárka a Tomáše Macáka.
Začalo se jezdit po školních turnajích a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Mladí
florbalisté začali sklízet první úspěchy, např.
3. místo v republice. Tréninky probíhaly ve
školní tělocvičně nebo tělocvičně bývalého
hornického učiliště. Velkým mezníkem byl rok
2003, kdy byla postavena sportovní hala Želva.
Hráčům to velmi usnadnilo tréninky a pořádání
florbalových turnajů, které se do té doby konaly v 50 km vzdálených Pohořelicích.
Nejprve hrály za Dubňany pouze dva mládežnické týmy, mladší a starší žáci, ale pro stále rostoucí zájem o tuto hru se florbal v Dubňanech
rozrostl ještě o přípravku, Elévy a juniory. Nyní
se tedy u nás florbal hraje ve všech kategoriích.
Účastníme se krajských soutěží např. Jihomoravská liga mladší žáci a Elévy. Všechny kategorie v sezoně hrají pravidelně ligové zápasy
v rámci ČFbU (Českomoravská florbalová unie)
nebo ORF (Orelská liga).
S mládežnickými týmy se nepravidelně účastníme velkých turnajů jako Prague Games
a Hummel Cup, kde se potkáváme s nejlepšími
týmy z ČR (Tatran Střešovice, Chodov, Vítkovi-
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ce, Buldogs Brno a ze zahraničí Švédsko, Finsko,
Švýcarsko, Slovensko nebo Rusko).
S týmy také pořádáme zájezdy na prestižní
turnaje jako Superfinále florbalu v O2 aréně
v Praze, florbalové tábory, výlety a v neposlední
řadě také vánoční turnaje rodičů proti dětem.
Poděkování patří nezlomné vytrvalosti trenérů
v počátcích dubňanského florbalu, kterými byli
Marek Dobeš, Jiří Netušil, Petr Měchura, Zbyněk
Grufík a pak rovněž i těm, co se stali jejich následovníky. Jsou to současní trenéři Petr Měchura
- muži, Pavel Blaha – junioři + dorost, Richard
Konečný a Michal Šišovský - starší + mladší žáci,
Zbyněk Kordula a Klára Kramlová - Elévci + přípravka.
26. září proběhla na hale Želva náborová akce
pod názvem „ Chcete mít své dítě fit?“ Na tomto „Open Day“ si mohli jak děti, tak i rodiče vyzkoušet hru, zhlédnout videa ze zápasů a zapojit se do probíhajícího tréninku. Po skončení byl
každý odměněn malou pozorností.
Díky této velmi úspěšné akci nám přibylo 10
nových nadějí a nyní máme v přípravce 26 dětí.
Tento počet je na jednoho trenéra přeci jen
mnoho, bylo tedy potřeba rozšířit i tyto řady,
aby tréninky byly efektní a podle potřeby také
individuální.
Proto letos v září byly na trenérskou licenci D
poslány nové posily, čtveřice rodičů: Roman
Čejka, Jan Rybníkář, Jarmila Höferová a Julie
Říhová. Všem za čas, píli a úsilí věnované práci
s dětmi patří velký dík.

Naším cílem je, aby děti chodily rády na tréninky, aby je bavily a zároveň také zdokonalovaly
své florbalové dovednosti, které pak zúročí na
zápasech.
Zápasů je za sezonu docela dost a na dětech je
vidět velký pokrok, hrají s nasazením, elánem
a chutí. A toto je právě naše odměna, že čas,
energie a úsilí věnované dětem na trénincích
přináší radost v jejich očích po úspěšně sehraném zápase.
Děkujeme dětem a rovněž jejich rodičům, že
je pro ně důležitá pohybová aktivita jejich potomků. Nezáleží na tom, jaký sport to bude,
význam má, že je zde zájem a chuť se hýbat
a nacházet si ve sportovním prostředí nové kamarády a zážitky.
Sportu zdar, florbalu zvlášť.

Tým florbalových trenérů Dubňany
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Podzim v knihovně
Letošní podzim v městské knihovně se nesl ve
znamení dvou úspěšných besed. Ta první se
uskutečnila ve středu 19. října a hostem byla
spisovatelka a scénáristka Mgr. Naďa Horáková.
Rodačku z Ratíškovic žijící v Mutěnicích, členku
učitelského sboru v dubňanské základní škole
s potěšením přivítala paní knihovnice Slavomila Dohnálková. Vyjádřila spokojenost nad
účastí asi třiceti návštěvníků a položila hostu
úvodní otázky. V přátelském ovzduší se beseda
příjemně posouvala za pomoci dalších zvídavých dotazů. Paní Horáková poodhalila svoje
rodinné zázemí, zdůraznila, jak je pro ni důležité povolání učitelky, které představuje jistotu
a stabilitu v nejisté existenci spisovatele na přeplněném knižním trhu. Zavzpomínala na své
začátky, kdy celkem lehce přešla od povídek ke
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Mgr. Naďa Horáková

knize, ale o to těžší bylo uchytit se u některého nakladatelství. Prozradila, že inspirace hledá
většinou v odborných publikacích a archivech,
kdy ji potom už příběh vytane na mysli. Pobavila informací, že knihu lze psát nejen od začátku, ale i od konce nebo zprostředka a zápletka
není dopředu vůbec daná a tak nakonec nechá
zavraždit jí nejméně sympatickou postavu.
Svěřila se, že raději píše historické knihy, ale
ty detektivní se jí píší snáz. Stručně seznámila
přítomné s obsahem její právě vycházející osmnácté knihy v pořadí „Vejce podle Stroganova“
a s připravovaným historickým románem o upírech s prozatímním názvem „Nebeklíč“. Jedna
z otázek směřovala samozřejmě i na její práci
scénáristky pro režiséra Soukupa a tak se besedující dověděli okolnosti vzniku a průběh
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spolupráce autorky s televizí, včetně popisu
natáčecího dne seriálu „Modrava“. Spisovatelka odpovídala bezprostředně na další dotazy,
např. jak odpočívá, co čte, jak vidí vztah dětí ke
knihám, co by ještě ráda napsala a také přiblížila svůj způsob tvoření literárního díla. Devadesát minut trvající beseda bezesporu naplnila
očekávání návštěvníků a věříme, že i Mgr. Naďa
Horáková se s čtenáři svých knížek v budoucnu
opět ráda sejde.
Druhá beseda s datem 22. listopadu vznikla
z iniciativy paní Adriany Lukešové, která ve
spolupráci s paní knihovnicí pozvala poradkyni
pro vztahy a výchovu Mgr. Milenu Mikulkovou,
a to již podruhé v letošním roce. Účastnic, neboť to byly pouze ženy, besedy na téma „Osobní restart“ přišlo téměř padesát. Magistra zapojovala návštěvnice do přednášky formou výzev
k dotazům a vyjádření názorů. V úvodu se věnovala impulsu či popudu, který přechází takovému životnímu restartu, jímž může být vyčer-

pání, vztek či uvědomění si skutečných priorit.
Samotný restart by měl obsahovat 5 následujících kroků: zastav se, ohlédni se, ukliď si, odvaž se a vykroč. Totéž lze uplatnit i v rodičovství
a partnerství, kde především je nutná vztahová
údržba, tj. komunikace, fyzická náklonnost, humor a vyjádření vděčnosti. Přednášející vyslovila nahlas, co si mnozí z nás myslí potichu, že
je nutno nezahořknout a odpustit a rovněž, že
je v dnešní době zapotřebí posílit ženství, ale
také mužství. Podle jejího názoru, ženu dneška
potkalo to nejhorší, a to soběstačnost. Proto by
matky měly při výchově synů nechat je projevit mužskou sílu a dovednost a nikdy před nimi
neshazovat otce. Ostatně v tomto duchu nyní
chystá Mgr. Mikulková novou knihu s názvem
„Hlavu vzhůru, chlapi“. Její závěrečná věta „nejvíce potřebujeme odvahu a naději“ charakterizovala ducha celé, téměř dvouhodinové přednášky.
MÚ

Pozvánka

Mgr. Milena Mikulková
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Dnes vaří (peče)
Cukrářství Wendy
Margaretky

Na výrobu Margaretek budete potřebovat dvě
různá těsta:

Linecké těsto

480 g hladké mouky
160 cukru moučka
320 g tuku
2 ks žloutek
1 vanilkový cukr

Třené těsto

440 g hladké mouky
110 g cukru moučka
7 g vanilkového cukru
340 g tuku
60 g vejce (1 větší)
Tuk nahřejte a důkladně vyšlehejte. Pak postupně zašlehejte cukr moučku, vejce a vanilkový cukr. Mouku si nahřejte v troubě – nesmí
být ani vřelá, ani studená. Nakonec ručně zamíchejte.
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Postup

Z lineckého těsta vyválejte plát o síle asi 4 mm.
Tvořítkem vykrájejte kolečka o průměru 7 cm
a zapečte při teplotě 200 stupňů C. Hmota při
zapékání nabude na objemu a zbělá. Na zapečená kolečka stříkejte po obvodě věnečky z třeného těsta řezanou trubičkou a při stejné teplotě upečte. Ihned po upečení stříkejte sáčkem
s hladkou trubičkou do středu marmeládu
a sypejte drcenými oříšky.
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Pozvánky na společenské
a kulturní akce roku 2017:
Plesová sezóna:
7.1. Reprezentační ples s polonézou - KD
14.1. Ples vinařů - KD
21.1. Hasičský bál - KD
3.2. Ples v rytmu swingu - KD
4.2. Ples pracujících - KD
11.2. Ples sportovců – SC Želva

Pro nejmenší:
19.2. Karneval pro děti - KD
22.3. Pohádka z budíku – KD

17.2.
24.2.
25.2.
4.3.

Degustace pálenek – KD
Fašaňk 2017 – KD
Fašaňková obchůzka
Košt pálenek – KD
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Zimní radovánky
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