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Veselé Vánoce

Dubňanské hody 2018

Postřeh stárky
Kristýny Šuralové
Co jsem si odnesla z hodů? Vyzkoušela jsem si
jaké to je a bylo to moc hezké. Jsou to velké starosti
a strachování, jestli vše vyjde tak jak má. Za celý
víkend jsem se sice moc nenajedla a nevyspala, ale
stálo to za to.
Počasí nám úplně vytrhlo trn z paty. Myslím, že
nikdo z nás neočekával, že bude tak krásné. Hody
2018 si asi všichni zapamatují, nejen že hlavní
„mája“ se letos stavěla déle než je obvyklé, ale i netradičním zpíváním v neděli. Všechno se vydařilo,
jak mělo, a my máme krásné vzpomínky.
foto: MÚ
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Vážení spoluobčané,
chtěl bych se hned na začátku mého dnešního
psaní omluvit těm z Vás, ke kterým se nedostala
informace, že náš zpravodaj letos v obvyklém
zářijovém termínu nevyjde. Důvodem byly volby
do zastupitelstva našeho města konané ve dnech
5. a 6. října tohoto roku. Nechtěli jsme, aby se
„Z Radnice“ stal záminkou pro možné spory o tom,
co je a co není předvolební agitace, jestli je nebo
není využíván jako prostředek předvolební kampaně
a podobně. Myslím, že to co se děje v tomto směru
okolo vysílání kabelové televize, otravuje veřejné
ovzduší už tak nad únosnou míru.
Na druhou stranu zjištění, že nemalá část veřejnosti na náš občasník čeká a čte jej se zájmem a zaujetím nás opravdu těší. Jen bychom Vás ještě chtěli
poprosit o pomoc při naší snaze o rozšíření povědomí o existenci tohoto periodika mezi všechny
dubňanské občany. Je to s podivem, s ohledem na
to, že „Z Radnice“ je roznášen do všech domácností,
a takřka nepochopitelné, že se najdou i Dubňáci
nemající o existenci zpravodaje ani tušení. Tak nám
prosím pomozte. Stačí se třeba při nějaké rodinné
sešlosti, nebo setkání se známými zmínit a přečtení
nějakého příspěvku, který vás zaujal, jim doporučit.
Věřím, že obsah tohoto čísla je dostatečně zajímavý a vynahradí Vám již vzpomínanou poměrně
dlouhou výluku. A protože zanedlouho nám opět
nastane ten všemi, nejen dětmi, očekávaný nádherný vánoční čas, dovolte mně, abych se s Vámi podělil
o jeden citát, který se ke mně dostal. Nevím, kdo
je autorem a přestože je v něm několikrát použito
slovo Bůh, domnívám se, že má co říci i ateistům,
nebo těm, kteří se za ně považují. A pokud by jim
to slovo nepřekonatelně vadilo, ať je nahradí třeba
slůvkem Láska.
Vánoce znamenají: Bůh otevírá dveře, které
nás od něho oddělují. Přibouchli jsme si je vlastní
vinou. A protože už nejsme schopni sami přijít
k Bohu, přichází Bůh ve svém Synu k nám. Stává se
člověkem, rodí se v chlévě jako bezmocné děťátko.
Bůh přichází do našeho ztemnělého světa, do
temnoty a chladu stáje, do temnoty a chladu
našeho života …
Vážení a milí spoluobčané, přijměte přání prožití
těch nejkrásnějších svátků vánočních a ať ten náš
ztemnělý a chladný svět co nejvíce prosvětlí a prohřeje láska i v novém roce 2019.
František Tříska
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Z usnesení rady města
Rada města schválila
- za a) bezúplatný převod vyřazeného majetku organizacím zřizovaným městem dle přiloženého
seznamu
za b) vyhlášení záměru města
na darování movitého majetku
spolkům a neziskovým organizacím v Dubňanech
za c) vyhlášení záměru města
na prodej movitého majetku za
cenu 20 Kč/ 1 ks stolu a 10 Kč/
1 ks židle.
- Smlouvu o zajištění ochrany
osobních údajů a bibliografických
záznamů knihovny při automatizovaném zpracování s firmou Jan
Krošlák, Dřínovec 685, 696 06 Vacenovice, IČO: 2638186.
- znění Smlouvy o nájmu hrobového/urnového místa na veřejném pohřebišti v Dubňanech.
- provedení akce „Dubňany –
oprava části ulice Horní Huť,
2. část“ a dále schválila dle předloženého materiálu za dodavatele
firmu SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Jahodová 60, 602 00 Brno, IČO:
48035599 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo s touto
firmou.
- cenovou nabídku na zpracování Pasportu hrobových míst od
společnosti DATA PROCON s.r.o.,
IČO: 25315056, Palackého třída
768/12, 612 00 Brno, za cenu
54 000 Kč bez DPH.
- Ceník plateb na veřejném pohřebišti a smuteční síni v Dubňanech.
- zadat zpracování projektové
dokumentace „Chodník Horní huť
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– II. etapa“ Ing. Vojtěch Holubovi,
Kovářská 1409, 696 062 Strážnice,
IČO: 03271064, za cenu 99 220 Kč
včetně DPH.
- dle předloženého materiálu
pořízení víceúčelového stroje
pro údržbu chodníků od firmy
UNIKONT GROUP s.r.o., 2. května 685, 763 61 Napajedla, IČO:
41193113, za cenu 1 370 500 Kč
bez DPH.
- dle předloženého materiálu
pořízení návěsu za traktor o objemu 5 000 l od firmy SYNPRO,
s.r.o., Hlavní 406, 696 17 Dolní
Bojanovice, IČO: 29228298, za
cenu 250 000 Kč bez DPH.
- dle předloženého materiálu za
dodavatele svítidel LED pro veřejné osvětlení firmu Korelis s.r.o.,
12. dubna 1593/6, 695 01 Hodonín, IČO: 01443631, za cenu
201 250,00 Kč bez DPH.
- převod uvolněného služebního
bytu v prostorách hospodářské
budovy MŠ II Dubňany, p.o., který
je v současnosti ve správě nemovitostí firmy LV QVATRO s.r.o., na
nebytové prostory pro potřeby
mateřské školy. Rada města dále
schválila záměry ředitelky školy
Ing. Hany Chládkové s těmito
prostorami a u k l á d á městskému úřadu jednat s ní za účelem
naplnění tohoto záměru.
- požadavky a připomínky obyvatel na ulici Nádražní k projektové dokumentaci vypracované
panem Kamilem Zatloukalem
– Rekonstrukce stávajících sjezdů
k RD, napojení odvodnění do kanalizačního řádu – a ukládá mu je
zapracovat do PD.

- žádost Ing. Romany Černé a další zúčastněné osoby
o poskytnutí odpadového materiálu, tj. použitých obrubníků,
k vytvoření sjezdu k jejich RD č.p.
1767 na ul. Nádražní svépomocí.
Sjezd bude součástí vypracované
projektové dokumentace.
- uzavření smlouvy o nájmu podle ukončeného záměru města
se společností Praktický lékař
MUDr. Marie Valentová, s.r.o.,
Hornická 1095, 696 03 Dubňany,
IČO: 04703162.
- uzavření smlouvy o nájmu podle ukončeného záměru města
se společností MM Praktik s.r.o.,
MUDr. Martina Michalíková, Písečná 593, 691 56 Hrušky, IČO:
29378311.
- hradit seniorům nad 65 let
z Dubňan úsekovou jízdenku
(Dubňany škola – Dubňany kostel), a to celou částku ve výši
stávající aktuální ceny.
- dne 28.10.2018 uspořádat ohňostroj při příležitosti 100. výročí
vzniku republiky dle předložené
nabídky firmy Ohňostroj SIPO
s.r.o., Nová 229, 664 56 Blučina.
- znění Kupní smlouvy s firmou Korelis, s.r.o., 12. dubna 6,
695 01 Hodonín, IČO: 01443631,
na dodání svítidel veřejného
osvětlení LED street za kupní cenu
243 513 Kč včetně DPH.
- úpravy rozpočtu města Dubňany pro rok 2018 – rozpočtové
opatření č. 7.
- výpůjčku vozidel a zařízení
pro potřeby města dle přiložené
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smlouvy příspěvkové organizaci
TS Dukos Dubňany, p.o. na dobu
10 let.
- v souladu s § 102 odst. 3 v návaznosti na § 85 písm. a) zákona
o obcích nabytí účelové komunikace Důbkové louky do vlastnictví
města Dubňany na pozemcích p.č.
3265/31, 3266 a 3267/18 v k.ú.
Dubňany a dále rada města
u k l á d á městskému úřadu
aktualizovat pasport komunikací
a provést potřebné kroky v souvislosti se zápisem do katastru
nemovitostí a majetku města.
- dle předloženého návrhu společnosti LV QVATRO s.r.o. investice do bytového fondu města pro
rok 2019.
- návrh programu ustavujícího
zasedání Zastupitelstva města Dubňany s datem konání
31.10.2018.
Rada města ukládá
- místostarostce jednat na základě stížností a upozornění
obyvatel ulice Mírová se zástupci
rybářů za účelem řešení stávajících problémů.
- Dopravní komisi připravit změnu systému parkování a dopravního značení u Močidel.
- technickým službám TS Dukos
zjistit stav veřejného osvětlení
mezi ulicemi Mírová a Vítězství.
- Dopravní komisi jednat za
účelem zřízení dvou přechodů
pro chodce na ulici Komenského
(u sochy sv. Jana Nepomuckého
a naproti domu rodiny Trnovcových).
- finančnímu odboru zajistit finanční prostředky ve výši
261 723 Kč na opravu stávající
komunikace na pozemku města

p.č. 3264/3, a to přesunem těch
finančních prostředků, které by
mohly zůstat nevyužity, z příslušných kapitol města do kapitoly
Silnice.
Rada města se s e z n á m i l a
- a potvrdila platnost usnesení
RM č. 4/2/4/04 týkající se zveřejňování akcí kandidujících stran
v Kabelové televizi Dubňany. Rada
města dále s c h v á l i l a bezúplatné užívání pozemku v majetku
města nebo prostor v objektu
v majetku města k uskutečnění jedné předvolební akce pro
kandidující volební strany v komunálních volbách 2018. Užívání
nesmí nijak narušit běžný chod
předmětných prostor a již plánované akce. Pořádající volební
strana uhradí, respektive provede,
veškeré instalační a úklidové práce s užíváním spojené a bude respektovat provozní řád, charakter
a pokyny příslušných pověřených
pracovníků. Bezplatné užívání
nebude poskytnuto mimo jiné
v těchto objektech - SC Želva,
základní škola a obě mateřské
školy, zdravotní středisko a dům
U Váhy.
Rada města rozhodla
- ve věci stížnosti obyvatel z ulice
Mírová na problémy způsobované rybařícími jedinci u Močidel,
že zamezení stížností od občanů
a zajištění pořádku je na členech
rybářského svazu ve spolupráci
s městskou policií.
Rada města ruší
- dnem 31.10.2018 všechny komise zřízené radou města a tím
i členství všem jmenovaným
členům těchto komisí. Jedná se o:
a) Komisi sociální a zdravotní
b)Komisi kulturní a sportovní
c) Komisi pro mládež, mimoškolní
činnost a sociálně právní ochranu
dětí

d)Komisi dopravní
e) Komisi pro les a životní prostředí.
Rada města doporučuje
- Zastupitelstvu města Dubňany
schválit nové úplné znění stanov
spolku Místní akční skupina Dolní
Morava, z.s., IČO: 26667401, se
sídlem Náměstí 177, 691 51 Lanžhot.
- Zastupitelstvu města schválit
změnu pořizovatele Územního
plánu Dubňany z Městského
úřadu Hodonín na Městský úřad
Dubňany, a to prostřednictvím
jiné fyzické osoby splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti ve smyslu §
24 zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, tj. Bc.
Tomáš Konečný, J. Suka 2944/5,
695 03 Hodonín, IČO: 06255060.
Rada města dále doporučuje
Zastupitelstvu města schválit
Příkazní smlouvu a smlouvu o výkonu funkce odborného zástupce
s výše uvedeným v předloženém
znění.
Rada města vzala na vědomí
- seznam nájemců městských
bytů s dluhy předložený bytovou
správou LV QVATRO, s.r.o. na
základě povinností vyplývajících
z Mandátní smlouvy.
- informaci o dalším jednání s autorem projektové dokumentace
pravostranného přítoku Rumzovského járku.
Rada města vyjádřila
- souhlas s výstavbou a provozováním podporovaných bytů na
p.č. 2848/307 a p.č. 2848/37 v k.ú.
Dubňany firmou US Rival s.r.o.,
Palackého 1783, 696 03 Dubňany,
IČO: 05823064.
MÚ
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Výsledky voleb do Zastupitelstva města Dubňany,
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
STATISTIKA VOLEB
Zapsaní voliči: 		
Odevzdané obálky:

5266 			
2657			

Vydané obálky: 		
Volební účast (v %.):

2657
50,46

Volební strana

Mandáty

1 – Pro Dubňany

6

2 – Svobodná samospráva

8

3 – Česká strana sociálně demokratická

1

4 – DUBŇANY SRDCEM

2

5 – KANDIDÁTKA NESTRANÍKŮ

1

6 – Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová

1

7 – Komunistická strana Čech a Moravy

2

Zastupitelstvo města Dubňany pro období 2018–2022
Jméno

Volební strana

Funkce

Tříska František
Prokopenková Renata
Duroň Jan, Ing.
Flajsar Zdeněk
Ilčík Josef, Ing.
Nedvědíková Anděla, Mgr.
Zemský Jiří

Svobodná samospráva
Svobodná samospráva
Svobodná samospráva
KSČM
KSČM
KANDIDÁTKA NESTRANÍKŮ
KDÚ-ČSL

starosta
místostarostka
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitelka
zastupitel

Hartmanová Ivana, Mgr.
Horák Petr
Ilčíková Jana
Kohoutová Petra
Kopeček Zbyněk
Kopl Petr, Ing.
Kordulová Martina, Mgr.
Kuřil Michal
Lysý Zbyněk, Ing.
Maňáková Karolína, Ing.
Novák Václav, JUDr.
Příkazský Petr, Ing.
Říhová Julie
Zatloukal Kamil, DiS.

DUBŇANY SRDCEM
Pro Dubňany
Svobodná samospráva
Svobodná samospráva
DUBŇANY SRDCEM
Pro Dubňany
Pro Dubňany
Svobodná samospráva
Pro Dubňany
Pro Dubňany
ČSSD
Pro Dubňany
Svobodná samospráva
Svobodná samospráva

zastupitelka
zastupitel
zastupitelka
zastupitelka
zastupitel
zastupitel
zastupitelka
zastupitel
zastupitel
zastupitelka
zastupitel
zastupitel
zastupitelka
zastupitel
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člen rady
členka rady
člen rady
člen rady
člen rady
členka rady
člen rady
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Výbory Zastupitelstva města – volební období 2018–2022
Finanční výbor

Kontrolní výbor

Předseda
Zatloukal Kamil, DiS.

Předseda
Kopl Petr, Ing.

Členové
Hartmanová Ivana, Mgr.
Kratochvíl Miroslav, Bc.
Kratochvílová Jaroslava
Lačňáková Lenka
Maňáková Karolína, Ing.
Měchurová Štěpánka

Členové
Antoš Petr
Dekař Stanislav
Fiedlerová Eva
Kopeček Zbyněk
Panáková Dana, Ing.
Výleta Libor, Ing.

foto: MÚ
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Městské koupaliště Dubňany – ohlédnutí
za sezónou 2018
Barevný podzim přechází do sychravé zimy. Horké dny, které v nás vyvolávají touhu po nějakém
ochlazení, jsou letos již minulostí. Na čas strávený
na koupališti už můžeme jen vzpomínat.
Letní vedra naplnila koupaliště návštěvníky
zejména první srpnový týden. Z ohlasů víme, že
nejvíce návštěvníci oceňují čisté a příjemné prostředí udržované zeleně. Také oceňují snahu vedení
koupaliště i města Dubňany jako jeho zřizovatele
dlouhodobě udržet vstupné na přijatelné cenové
úrovni.
Děkujeme všem návštěvníkům za jejich přízeň
a těšíme se na Vás v roce 2019.

Naše poděkování také patří všem pracovníkům,
kteří se v uplynulé sezóně podíleli na provozu
koupaliště. Ať už se jednalo o předsezónní přípravu, údržbu v průběhu sezóny a také si dovolím
nezapomenout na správce koupaliště a plavčíky.
Práce plavčíka je jedním ze zrnek skládačky, která je nutná pro bezproblémový chod koupaliště.
Pokud by někdo z Vás měl zájem o práci plavčíka,
rádi jej v dalším roce uvítáme v našich řadách. Protože se jedná o práci v období letních prázdnin, je
práce vhodná pro studenty. Podmínkou je věk 18 +
a certifikát „Plavčík“. K získání certifikátu je nutné
školení, které Vám zajistíme. Zájemci se mohou
hlásit již nyní - školení probíhá v jarních měsících.

Tabulka dnů provozu a počtu návštěvníků v sezóně 2018:
Měsíc

Dny provozu

Počet návštěvníků
(vstupů)

Týdenní rekord
návštěvníků

Datum

Červen

9

Dospělí: 473

628

18.–24. 6. 2018

4 295

23.–29. 7. 2018

5 458

1.–5. 8. 2018

Děti: 380
Rodinné: 35
Červenec

28

Dospělí: 5 800
Děti: 3 326
Rodinné: 1 896

Srpen

27

Dospělí: 9 073
Děti: 4 816
Rodinné: 2 898

Září

0

Dospělí: 0
Děti: 0
Rodinné: 0

Celkem:

8

64

28 697
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Letos
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připravili přehled
přehled návštěvnosti
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údaje v ní ukazují poměr celkových výnosů v měsíci
celkových výnosů v měsíci červnu k nákladům na energie. V nákladech přitom nejsou
červnu k nákladům na energie. V nákladech přitom
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nemalé mzdové
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mzdové prostředky
koupaliště.
a prostředky na chemikálie, náklady na provoz
a údržbu koupaliště.

Jsme přesvědčeni, že provoz koupaliště je službou občanům. Ale i tato služba má být
poskytována smysluplně a nelze navyšovat čerpání finančních prostředků na krytí provozu
koupaliště.
Stejně se na to dívají i v okolních, s námi srovnatelných, městech, kde zahajují a končí provoz
koupaliště ve stejném období.
Jsme přesvědčeni, že provoz koupaliště je službou občanům. Ale i tato služba má být poskytována smysluplně a nelze navyšovat čerpání finančních
prostředků na krytí provozu koupaliště.
Stejně se na to dívají i v okolních, s námi srovnatelných, městech, kde zahajují a končí provoz
koupaliště ve stejném období.
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Obnova a doplnění strojů a vozového parku
TS Dukos Dubňany 2018
Novým pomocníkem v našich činnostech je
také traktor SAME VIRTUS 110 s výkonem 105HP.
Traktor bude mimo běžné činnosti využíván k přesunu kontejnerových návěsů Metaltech T661/5(PH
6) určených k údržbě veřejné zeleně. Ve spojení
s nově zakoupeným žacím ramenem BOMFORD
RAVEN - 561 jsme se stali výrazně samostatnějšími při sečení větších ploch a okolí cyklostezek
vč. možnosti mulčování náletů, tuto činnost nám
dosud prováděl externí dodavatel. Další oblastí
využití traktoru SAME je zalévání stromů veřejné
zeleně. K tomuto účelu bude sloužit 5 000 litrová
cisterna POMOT T 507/6.
V letošním roce jsme pořídili technologii INFRASET® - komplexní technologii, sestavenou
z komponentů na přívěsném vozíku, k okamžitému
použití pro opravy asfaltových povrchů (silnice,
chodníky, nájezdy, parkoviště, hřiště, cyklostezky,
výtluky, spáry, praskliny, kanálové vpustě) za tepla.
Infraset využívá infrazáření pro trvalou a plnohodnotnou opravu asfaltových povrchů za tepla.

Pro zkvalitnění údržby chodníků bude sloužit nové komunální vozidlo HAKO Citymaster
600 Comfort. Tento víceúčelový stroj v letním
provozu funguje jako zametací jednotka, v zimním
období je určen pro odmetání sněhu.

Hlavními výhodami technologie INFRASET®
jsou možnost okamžité opravy výtluku/poruchy
komunikace, celoroční využití a minimální náklady
na opravu.
Při použití recyklátu jsou materiálové náklady na
opravu 1m2 40 Kč

V rámci obnovy vozového parku byl zakoupen
také nákladní automobil GAZ Gazelle NEXT.
Petra Rusinská
vedoucí TS Dukos Dubňany
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Vyjádření odborného lesního hospodáře
k městským lesům
V současné době se lesy v České republice potýkají s hromadným odumíráním stromů způsobeným suchem v posledních letech. Kvůli teplému
a suchému počasí navíc došlo k přemnožení hmyzích škůdců, kteří napadají lesní porosty. Suchem
oslabené stromy se nemají šanci bránit a hynou.
Mediálně známá je situace se smrkem, méně známá je skutečnost, že letošní rok začaly hromadně
hynout borovice. Ohroženy jsou i další dřeviny,
začínají hynout břízy, modříny a duby. V důsledku
napadení houbovými chorobami dlouhodobě
hynou jasany a jilmy. Dalším problémem je stále
častější extrémně silný vítr, což vede k polomům
v lesích. Tato situace se bohužel nevyhnula ani
lesům města Dubňany.
Díky suchu a přemnožení hmyzích škůdců došlo
v letošním roce k obrovskému nárůstu zejména
jehličnatých těžeb v celé České republice. Bylo vytěženo 20 mil. m3 dříví, přitom kapacita dřevozpracujícího průmyslu je 12,5 mil. m3 dříví. Důsledkem
toho je obrovský propad cen jehličnatého dříví.
V těžební činnosti v lesích města Dubňany
probíhají prakticky pouze těžby nahodilé (souše, vývraty, zlomy, stromy napadené hmyzími
škůdci). V městském lese nejvíce hynou borovice,
břízy a modříny. Stromy napadené přemnoženými hmyzími škůdci je třeba průběžně likvidovat
a odvážet z lesa. Těžba odumřelých stromů je
nezbytná v zájmu bezpečnosti, neboť hrozí jejich
pád a městský les je lesem příměstským s vysokým
pohybem veřejnosti. V letošním roce bylo vytěženo
k dnešnímu dni 918 m3 dříví. Kvůli popsané situaci
na trhu se dřívím jsou přitom tržby za toto dříví
nízké a těžby jsou prováděny pouze proto, že je
to bohužel nezbytné. Pokud budou pokračovat
sucha a nezmění se počasí, je nutno počítat s tím,
že městské lesy, stejně jako lesy v České republice,
budou nadále odumírat.
V pěstební činnosti je na letošní rok naplánováno zalesnění holin vzniklých po loňském větrném
polomu a dosadba na plochách po předchozím
nájemci. V plánu je výsadba pestré směsi dřevin habr, javor, dub, olše, borovice. Listnaté sazenice
budou vysázeny na podzim, kdy je mnohem větší
šance na jejich ujmutí. Jehličnaté dřeviny lze sázet
pouze na jaro, kdy proběhla i výsadba 7 000 ks
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borovic. Bohužel provádějící firma tuto výsadbu
kvůli nedostatku pracovníků provedla příliš pozdě,
kdy sazenice již byly narašené. V důsledku toho
a následného sucha tyto stromky z 100% uhynuly.
Tyto práce nebyly proto městem Dubňany firmě
zaplaceny a budou znovu provedeny na jaro příštího roku. Holiny po současných nahodilých těžbách
budou zalesněny příští rok. Cílem je vytvořit pokud
možno druhově i věkově co nejpestřejší les, který
bude mít největší šanci na přežití v následujících
letech.
Ing. Petr Kvapil
odborný lesní hospodář

foto: MÚ
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Hornické setkání
Již tradičně proběhlo v měsíci září v kulturním
domě v Dubňanech hornické setkání. Tuto akci
pořádá každoročně Hornický spolek jihomoravského lignitového revíru. Udržuje se tak setkávání
bývalých horníků, hornických důchodců a bývalých
zaměstnanců JLD.
Po zahájení a krátké připomínce historie hornictví v našem regionu, následovala výroční zpráva
o činnosti Hornického spolku a volba představenstva a členů výboru. Poté všechny přítomné
pozdravili hosté. Mimo jiné senátorka a starostka
Ratíškovic Ing. Bc. Anna Hubáčková, která neopomněla zmínit, jak si jejich těžké a náročné práce,
která nejednomu z horníků podlomila zdraví,
váží. Nové vedení spolku poděkovalo za celoživotní práci odstupujícímu předsedovi spolku Ing.
Milošovi Kalinovi. Také znovu poděkovalo vedení
našeho města a zastupitelstvu města, že podpořilo
a zrealizovalo vybudování hornického památníku,
který byl slavnostně odhalen v červnu tohoto roku.
Setkání horníků opět zpestřilo vystoupení
Mužáků z Dubňan. Nesměla chybět hornická
hymna a písně s hornickou tématikou. A poté již

následovala volná zábava s občerstvením. V sále
panovala veselá nálada. Bývalí spolupracovníci
„havíři“ a kamarádi měli na co vzpomínat.
Jsme rádi, že se toto setkávání horníků v našem
městě stalo tradicí, která je připomínkou doby, kdy
Dubňany byly hornickým městem.
Renata Prokopenková
místostarostka

foto: PhDr. Zdeněk Valenta
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Z městské knihovny

zdroj: www.marketaharasimova.cz
V úterý 16. října zavítala do knihovny hustopečská spisovatelka Markéta Harasimová. Dubňanští
čtenáři si měli možnost si s ní popovídat na podzim
minulého roku, kdy představila v naší knihovně
svou nejnovější knihu Poháry touhy. Tentokrát
přijela se svou přednáškou Nebezpečí stalkingu,
která byla určena pro žáky 8. a 9. tříd základní školy.
Děti se dozvěděly, co to vlastně stalking je, jaké
mohou být jeho formy a jak se proti němu bránit.
Spisovatelka jej zažila na vlastní kůži a vše popsala
ve svém románu Mrazivé hry, z něhož četla ukázky.
Na závěr a na odlehčení vyprávěla o svých dalších
knihách, které napsala a které má rozepsané. Samozřejmě byl potom i prostor na dotazy.
V příštím roce se mohou na ni těšit děti prvních
a druhých tříd, kdy jim bude číst ze své první
dětské knížky Kočkohrátky. Čtení se uskuteční 16.
dubna 2019 a mohou se ho zúčastnit i ostatní děti
předškolního věku.
A co dalšího nás v novém roce čeká?
22. ledna 2019 se uskuteční beseda: Překladatelské oříšky. O své překladatelské činnosti bude
hovořit Pavla Kubešová.
26. února 2019 se v prostorách knihovny bude
již podruhé konat Setkání s poezií. Opět zde
představí své básně dubňanské autorky Naděžda
Bartošíková a Miloslava Jurkovičová.
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20. března 2019 se uskuteční pro šesté a sedmé
třídy trochu tajemné povídání s názvem Hororové
povídky spisovatele Jana Opatřila. Akce bude zpřístupněna i široké veřejnosti z řad občanů.
Slavomila Dohnálková
knihovnice

ilustrační foto
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Mateřská škola na sídlišti má 60 let
Začátky organizování péče o dítě
v Dubňanech
Počátky organizované péče jsou zaznamenány
od roku 1949 a to formou zemědělského útulku,
zapsáno tehdy bylo 15 dětí a pěstounkou se stala
paní Vlasta Musilová.
Útulek byl zřízen v místnostech hájenky č. 1.
V dalších letech se přestěhoval do Národní školy
a děti již měly zajištěnu i stravu. Útulky se zřizovaly
od 1. července do 31. srpna.
A to proto, aby se matky mohly podílet na
sklízení úrody. Od 1. dubna 1951 byla zřízena

mateřská škola s celodenním provozem, ředitelkou
i učitelkou byla paní Františka Budišová z Dubňan.
3. září 1951 byla mateřská škola přestěhována
na ul. Hodonínskou, zůstala jednotřídní a měla
k dispozici 2 místnosti s kuchyní a spižírnou.
V prázdninových měsících se vedla jako útulek.
V roce 1956 již měla zapsáno 65 dětí a mateřská
škola se stala dvoutřídní.
Patronem, dnes by se řeklo sponzorem mateřské
školy, byl tehdejší Výbor žen a důl Ivanka.
Otevření nové mateřské školy
Mateřská škola na sídlišti byla otevřena 16. listopadu 1958. Zapsáno bylo celkem 62 dětí, rozdělených do dvou tříd. Od ledna 1959 pak byla školka
rozšířena o dalších 25 dětí a stala se tak trojtřídní.
Ředitelkou školy zůstala Františka Budišová.
V následujícím roce bylo do mateřské školy zapsáno 104 dětí, proto se otevřela další již čtvrtá třída.
V roce 1968 nastupuje na místo ředitelky paní
Ivana Zapletalová, kterou v době mateřské dovolené zastupovala paní Božena Veselá z Hodonína.
I v dalších letech se počet dětí stále navyšoval, bylo
zřízeno páté oddělení (dnešní tělocvična). V roce
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1973 bylo zapsáno v mateřské škole 151 dětí,
v roce 1979 pak dokonce až 161 dětí. Počet dětí
ve třídách vzrostl na 28 až 35 dětí. Děti se do tříd
dělily dle věku.
Aby byla zajištěna dobrá příprava na školní
docházku všem dětem i těm, které nemohly z kapacitních důvodů mateřskou školu navštěvovat,
byly zřizovány na Kulturním domě Dubňany takzvané přípravné třídy. Tento stav trval až do roku
1982, kdy byla otevřena mateřská škola v ulici Ke
Koupališti. V roce 1981 přichází na místo ředitelky
paní Marie Valentová.
Děti se stejně jako dnes účastnily různých společenských akcí, několikrát za rok zhlédly maňáskové
divadlo, které se dříve nacházelo přímo na kulturním domě. Navštěvovaly místní keramickou dílnu,
se kterou mateřská škola navázala velmi hezkou
spolupráci. Samozřejmostí byly besídky k MDŽ,
oslavy mezinárodního dne dětí, návštěvy knihovny,
základní školy i místního odborného učiliště. Děti
v té době byly pod kontrolou dětské lékařky, která
je pravidelně navštěvovala přímo v mateřské škole,
kde děti prohlédla a také zkontrolovala sestavení
jídelníčku.
Od roku 1991 byly uzavřeny dvě třídy MŠ,
mateřská škola se tak stala pouze dvoutřídní,
v následujících letech se však kvůli vzrůstajícímu
počtu zapsaných dětí znovu otevřely. K 1. lednu
1994 přešly pracovnice kuchyně pod vedení MŠ
II, z které bylo dováženo jídlo pro děti, a kuchyň
se uzavřela.
V roce 1999 na místo ředitelky nastoupila paní
Božena Furianová, po jejím odchodu do důchodu
se od roku 2012 stává ředitelkou mateřské školy
paní Jana Ilčíková.
Současnost
Mateřská škola prošla před dvěma lety rozsáhlou
rekonstrukcí, v letošním roce pak byla upravena
i školní zahrada. V suterénu budovy byla v době
rekonstrukce zřízena multismyslová místnost
s názvem Snoezelen. Tato místnost slouží dětem
k relaxaci, edukaci, probíhají zde dramaterapie,
biblioterapie, muzikoterapie.
V současné době je ve čtyřech věkově smíšených
třídách vzděláváno 100 dětí. Vzdělávání je uskutečňováno podle Školního vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání „Klíčkem svět otvírám,
nové věci poznávám“.
Předškolní vzdělávání zajišťuje 8 kvalifikovaných
pedagogických pracovnic. Ve škole se vzdělávají
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i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ve
třídách s asistentem pedagoga. O pořádek ve škole
se stará školnice a uklízečka. Stravu dětem zajišťuje
Školní jídelna Dubňany.
Z kroniky mateřské školy připravili
manželé Valentovi
„Letos škola slaví šedesát let od slavnostního
otevření. Za tu dobu se v ní vystřídala spousta dětí
(odhadem kolem dvou tisíc). Někteří nám dnes do
stejné školky vodí své děti, vnuky. Já věřím, že mají
na dobu strávenou ve školce jen příjemné zážitky.
Nejcennějším kapitálem, který škola má, jsou lidé,
kteří v ní tráví svůj čas. Spolupracující tým nadšených, kvalifikovaných a schopných zaměstnanců
a jejich trvalý, profesionální přístup je zárukou
naplnění vize a cílů školy.
Snažíme se vytvářet pozitivní klima školy, dát
prostor otevřené, pravdivé, srozumitelné a pravidelné komunikaci, posilovat vzájemnou důvěru
a úctu i s rodinami našich dětí. Škola musí být
důvěryhodná, spojená se životem, nesmí se uzavírat do sebe.
Ráda bych poděkovala našemu zřizovateli,
konkrétně panu starostovi, za velkou podporu při
rekonstrukci budovy školy a celé školní zahrady,
která nám nádherně rozkvetla.
Dostali jsme tak krásný dárek k významnému
výročí. Děkujeme.“
Jana Ilčíková
ředitelka MŠ I Dubňany
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Noví ředitelé škol se představují
Letos nastoupili do svých funkcí noví ředitelé školských příspěvkových organizací města. Na následujících stránkách se čtenářům městského zpravodaje poprvé představují ve svém novém postavení.
Vážení spoluobčané, k 1. 8. 2018 jsem byla
jmenována Radou města Dubňany ředitelkou Mateřské školy II Dubňany, příspěvkové organizace,
Ke Koupališti 1500. Dovolte mi, abych Vás stručně
seznámila s koncepčními záměry a mojí dlouhodobou představou vedení této školy.
Již při mém nástupu do funkce mě čekal nelehký úkol – zahájit výběrové řízení a vybrat tři nové
pedagogické pracovnice, jako náhradu za odcházející paní učitelky. Takže do nového školního roku
2018-19 jsme nastoupily ve staronovém složení
– čtyři stávají a čtyři nové paní učitelky (včetně
mne). V současné době pracuje v MŠ devět plně
kvalifikovaných pedagogických pracovnic (osm
učitelek a jedna asistentka pedagoga), z toho čtyři
s vysokoškolským vzděláním a pět s odborným
středoškolským vzděláním. Provoz zajišťují dvě
nepedagogické pracovnice. I přesto, že jsme malý
pracovní kolektiv, důležitým úkolem je pro mne
vytvoření kvalitního pracovního prostředí, spolupráce a individuální úcta ke všem zaměstnancům.
Společně s celým kolektivem, bychom chtěly
vytvořit v mateřské škole rodinné prostředí, kde
se děti cítí dobře a rodiče nám s důvěrou své děti
svěří. Posilovat vzájemné vazby k organizacím
v okolí mateřské školy. Usilovně pracovat na vytvoření pozitivního obrazu o škole formou prezentace
školy, public relation, akcí pro širokou veřejnost.
Zkvalitnit spolupráci se zřizovatelem na kulturním
životě našeho města. Zlepšovat vybavení školy.
V létě roku 2013 prošla budova mateřské školy
celkovou venkovní revitalizací a v tomto školním
roce nás čeká dokončení rekonstrukce vnitřních
prostor. Je nutné modernizovat prostory dle možností a potřeb tak, aby škola odpovídala trendům
moderního předškolního zařízení. Již v srpnu
letošního roku proběhla rekonstrukce zastaralé
plynové kotelny. Stavební práce v rámci revitalizace
vnitřních prostor jsou naplánovány v době letních
prázdnin 2019.
V oblasti výchovy a vzdělávání je naším cílem
realizovat takové aktivity, které obohatí vzdělávací
nabídku mateřské školy. Uplatňovat individuální
přístup k odlišným potřebám každého dítěte.

foto: www.msbublinka.cz
Vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší
spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči.
Vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu
vztahu ke světu, k lidem a k přírodě. Dbát na
součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve
výchovném působení a prohloubení zájmu rodičů
o dění ve škole.
Dobré jméno školy je podmíněno nejen dobrým
vedením, ale i úspěšnou spoluprací, důvěrou a vzájemnou pomocí mezi zřizovatelem, zaměstnanci
a rodiči. Chceme, aby se mateřská škola stala:
- místem radosti – aby děti chodily do školy rády,
aby se ve škole cítily bezpečně a spokojeně,
- místem úspěchu – dát příležitost a šanci každému dítěti, aby mohlo být úspěšné,
- místem pochopení – individuálně přistupovat ke
každému dítěti, respektovat v co největší možné
míře jeho individuální zvláštnosti,
- místem vzájemné komunikace,
- místem otevřeným pro širokou veřejnost.
Ing. Hana Chládková
ředitelka MŠ II Dubňany
Vychovávat děti musíme společně
Zdravím všechny čtenáře a jsem velmi rád, že
mohu prostřednictvím Dubňanských listů oslovit
obyvatele Dubňan. Dovolte mi, abych vám v krátkosti představil některé své myšlenky a současně
vás požádal o součinnost při jejich naplňování.
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Dubňanskou základku jsem si vybral proto, že je
to škola, která dle mého názoru své žáky dobře
připravuje pro další studium, nabízí široké spektrum
činností a klade důraz na slušné chování svých žáků.
Z prvních dojmů také mohu říci, že je tu kolektiv
učitelů, kteří mají zájem o svoji práci a není pro ně
problém udělat i něco navíc, a to je pro mne důležité. Chtěl bych, aby se i žáci školy naučili udělat
něco navíc, ať už pro sebe samé, či také pro ostatní.
Základní škola by měla u svých žáků vybudovat
základy vzdělání, o které se poté mohou celý svůj
život opírat v praxi a dále na ně navazovat v procesu celoživotního učení. Hlavní činností školy je
žáky vzdělávat, nezanedbatelná je však role školy
i ve výchově. Společnost se mění a vyvíjí obrovským tempem a škola by měla na vývoj reagovat.
Bohužel koncepce českého školství stále zaostává.
Cestu k nápravě vidím v dobré spolupráci s rodiči
a jejich tlaku na to, aby škola připravovala děti pro
reálný život. V dnešní době je podmínkou úspěchu samostatnost v uvažování a řešení problémů,
komunikační dovednosti, schopnost informace
vyhledat, zpracovat a posoudit. Samotná školní
známka dnes moc nevypovídá o životní úspěšnosti
a rodiče by mělo spíše zajímat, co děti umí a v čem
jsou dobří. Proto bych chtěl, aby škola učila děti
přemýšlet a být aktivní. Cesta k životnímu úspěchu
dle mého vede přes slušné chování a dobrou komunikaci. Na první pohled nikdo nevidí, jaké mám
vysvědčení, ale vidí, zda umím pozdravit, jasně
vyjádřit myšlenku a jak jsem upraven.
To je potřeba začít děti učit co nejdříve a především v rodině. Nelze očekávat, že škola žáky bude
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vychovávat za rodiče. Každé dítě s jistou dávkou výchovy či nevýchovy do školy již přichází, škola pak
dává prostor k tomu, aby si děti v kolektivu ověřily,
zda to, co se doma naučily, opravdu funguje.
Pokud si dítě z rodiny přináší špatné základy,
nastávají ve škole problémy. Je fenoménem dnešní
doby, že si dítě myslí, že ono je středem světa a vše
bude podle toho, jak si ono přeje. Nevychovanost je
pak často omlouvána za pomocí různých diagnóz.
Nejednou se mi stalo, že upozorním rodiče na
vznikající problém a oni za každou cenu brání
a omlouvají své dítě a jsou na mne nazlobeni. Za
rok, za dva pak sami za mnou přijdou, že si s dítětem neví rady, co mají dělat. Většinou už je pozdě
a mnohé již nelze vzít zpět.
Tady bych chtěl apelovat především na prarodiče, kteří pasivně přihlížejí k tomu, jak z vnoučat
vyrůstají sebevědomí sobci, a nijak nezasáhnou.
Dávají stejně jako rodiče dětem peníze místo společného času. Místo hrdosti na své potomky je pak
odměnou stud za jejich chování. Celkově si myslím,
že by rodiče a prarodiče měli výchově věnovat více
času a méně peněz. (Neodpustím si jednu poznámku: většina dětí má chytrý telefon a drahý kredit,
ale na hory nebo do kroužků nechodí, protože je
to drahé.) Prarodiče oproti rodičům by měli mít
nadhled životní moudrosti, tak proč ji nepoužívají?
Je pro mne zarážejícím faktem, např. že babičky
a dědové dodnes umí násobilku a vyjmenovaná
slova, a jejich vnoučata mají s násobilkou problémy
ještě na druhém stupni ZŠ. Proč nijak nezasáhnou?
Už vůbec nechápu, že prarodičům nevadí, že děti
neumí poprosit, pozdravit a poděkovat.
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Cestu ke kvalitní výchově a vzdělání vidím
v úzké spolupráci školy a rodiny - nejen rodičů,
ale i prarodičů. Rodiče zapojení do činnosti školy
jsou v úzkém kontaktu s vyučujícími a mohou tak
školu v mnohém ovlivnit. Budu rád, když se rodiče
a prarodiče na výchově mladé generace budou se
školou aktivně podílet.
Mgr. Pavel Prošvic
ředitel Základní školy Dubňany
ZUŠ vede BcA. Klára Strýčková
Národní vlaky pohupující se na každém nádraží
nám ještě velmi intenzivně připomínají oslavy sta
let od založení Československa. Přesto však již doznívající Masarykovu Ach, synku, synku neúprosně
střídá každoroční Po roce Vánoce, Vánoce… S blížícím se koncem roku má člověk snahu rekapitulovat,
co jej potkalo, co nového – ať již dobrého či zlého
– se v jeho životě událo a už pozvolna pokukuje,
které že to ze svých novoročních předsevzetí by
mohl – již poněkolikáté – přesunout na rok příští.
I zde je nasnadě ohlédnout se za událostmi, které
nás jakkoliv zasáhly, ovlivnily náš zažitý každodenní
stereotyp.
Tento rok se nesl v atmosféře všemožných
a všudypřítomných voleb; v České republice se
volilo hned několikrát. Nejprve začátkem roku
hlava státu, pak následovaly volby do Senátu Parlamentu ČR a ruku v ruce volby do zastupitelstev
obcí. A vlastně i konkurz je jakousi volbou, proto
lze výčet doplnit o konkurz na vedoucí pracovníky
ve školství v Dubňanech připadající na letošní jaro.
Po více než dvacetiletém ředitelování Pavla Varmuži na Základní umělecké škole v Dubňanech
jsem jej začátkem srpna 2018 v jeho vedoucím
postu vystřídala. A jak už to bývá zvykem, s novým
vedením přichází mnoho změn ovlivněných především jiným pohledem na věc, novými poznatky
z ještě nedávných studií a absolvování nejrůznějších kurzů a školení…
S drobnými personálními změnami se rozjel
školní rok 2018/2019 s 305 žáky v hudebním
oboru a s 29 ve výtvarném. Interní chod školy je
především o důležitém, nepostradatelném, pro
mnohé však velmi nezáživném papírování. Nekonečná inventarizace majetku včetně hudebních
nástrojů, (která byla však nutností – každý přece
chceme vědět, „s jakými zbraněmi jdeme do
boje“), byla vystřídána úpravou směrnic, školního
řádu,… a konečně očekávaným plánováním do
budoucna. Z počáteční vize a nadnesených plánů

se však mnohdy musí polevit, i zde byl prvotní
entuziasmus pod náporem pravidel, a opatření
spojených s fungováním zaběhnutého školního
aparátu částečně zmírněn, vždyť pokud si člověk
ještě „není jistý v kramflecích“, nelze přece jen
uhánět mílovými kroky.
Vám, tedy veřejnosti se v nejbližší době škola
představí skrze připravované nové webové stránky
s pravidelnou aktualizací o chystaných akcích. Nyní
nabízím alespoň krátkou ochutnávku v podobě
výčtu nadcházejících událostí spjatých s činností
ZUŠ Dubňany.
První z cyklu koncertů bývalých absolventů naší
školy zajistí dubňanský rodák houslista Jaroslav Panák. Tento hudební recitál tří posluchačů brněnské
konzervatoře (spolu s Jaroslavem Panákem vystoupí
Barbora Hašlerová a Vít Janečka) proběhne 28. 11.
2018 v koncertním sále ZUŠ Dubňany. První adventní neděli oslavíme Benefičním koncertem Naděje
(2. 12. 2018, kostel sv. Josefa v Dubňanech), jehož
režijní i personální zajištění převzala naše škola. A do
třetice – první ročník Předvánočního koledování na
DPS Dubňany plánujeme dne 18. 12. 2018.
Na jaře v příštím roce proběhne i u nás celorepubliková akce ZUŠ Open (31. 5. 2019), dále
několik výchovných koncertů pro základní a obě
mateřské školy v Dubňanech a přehlídka dětských
cimbálových muzik ZUŠ na nádvoří budovy školy.
V neposlední řadě lze zmínit účast studentů základní umělecké školy na soutěžní přehlídce ve
sborovém zpěvu v Litomyšli pořádané MŠMT ČR.
Školní rok pod taktovkou ZUŠ Dubňany již tradičně
zakončí Mladý band a Eager swingers v Miloticích
na zámku.
Nyní již nezbývá než Vás pozvat na některou ze
zmíněných uměleckých událostí a popřát krásný
hudební zážitek.
BcA. Klára Strýčková
ředitelka Základní umělecké školy Dubňany
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Z ČINNOSTI CENTRA PRO RODINU
KNOFLÍČEK, z.s.
Nádražní 1000, 696 03 Dubňany (areál bývalého Hornického Učiliště)
Informace o programech 728 199 019, knoflicekdubnany@seznam.cz
www.knoflicekdubnany.cz , www.facebook.com/cprknoflicek/

LÉTO V KNOFLÍČKU
ČERVENEC - SRPEN
Léto v KNOFLÍČKU patřilo především letním
příměstským táborům. Letní příměstské tábory
pro děti od 3 -7 let jsme díky zájmu rodičů uspořádali již druhým rokem. Příměstské tábory se
konaly ve dvou termínech a to na přelomu měsíců
červenec a srpen. První termín se konal od 23. 07.
- 27.07.2018 a druhý termín v období od 30.07.
– 03.08.2018 vždy od 8:00 -16:00 hodin. Celkem
se obou termínů zúčastnilo 36 dětí především
z Dubňan, ale i okolních obcí. Na děti čekaly v jednotlivých termínech dvě celotáborové hry plné zábavy a dobrodružství s tématem: Cestování časem
a Cesta kolem světa. I přes parné letní počasí jsme
vždy jednotlivý turnus tábora zakončili společně
s rodiči při společném setkání. Děti připravily pro
rodiče v rámci tábora občerstvení, opekli jsme si
špekáčky a společně rodičům povykládali zážitky
z celého táborového týdne.
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V období letních prázdnin jsme se také zúčastnili
Veletrhu volnočasových aktivit, kde jsme mezi jednotlivými spolky prezentovali i činnost Centra pro
rodinu KNOFLÍČEK. V rámci akce Města Dubňany
- TOUR DE Dubňany - jsem si pro děti připravili
tvoření a nemohli jsme si zde nechat ujít ani společný závod spolků na koloběžkách, kde se nám
podařilo získat krásné 3. místo a titul moderátorky
akce za nejlepší styl v jízdě na koloběžce.

PODZIM V KNOFLÍČKU
ZÁŘÍ
Ve čtvrtek 13. září jsme v Knoflíčku započali
podzimní sérii přednášek, které v roce 2018 pořádáme v rámci projektu: „JSEM RODIČ…ale přece
jen ČLOVĚK“, který podpořil Jihomoravský kraj.
Projekt je zaměřen na vzdělávání rodičů za účelem
podpory partnerských a rodičovských kompetencí
a podpory stability a autonomie rodiny. Přednáška
s tématem Vztek a vzdor u dětí s lektorkou Irenou Kubantovou se shledala s velkou účastí. Milé
překvapení pro nás bylo, že mezi 32 účastníky se
nacházeli i tatínci.
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Začínající podzim patří v Knoflíčku neodmyslitelně tradiční Burze oblečení a potřeb pro děti,
kterou pořádáme vždy 2x ročně a to na jaro
a právě podzim. Letošní burza se konala 21.-22.
září. Maminky zde mohly prodat oblečení po svých
dětech a také výhodně nakoupit podzimní a zimní
oblečení, hračky, potřeby pro děti a další.
ŘÍJEN
V měsíci říjnu se maminky sešly s dětmi ke společnému Podzimnímu tvoření, které vedla naše
externí lektorka Kristýna Sadílková. Děti si s pomocí
přírodních materiálů např. kaštanů a listí vytvořily
svou dětskou tvořivostí krásné výrobky, které si
s hrdostí v očích odnášely domů a navodily si zde
hezkou podzimní atmosféru.
V říjnu se v Centru pro rodinu KNOFLÍČEK konaly
další dvě přednášky z již zmiňovaného projektu
pro vzdělávání rodičů: „Jak podpořit vývoj dětí
do 3 let“ s lektorkou Irenou Kubantovou a První
pomoc a prevence úrazů u dětí s paní Blankou
Valentovou. Tématem první pomoci se zabýváme
každoročně. Zdraví našich dětí je pro nás to nejdůležitější a proto je dobré si zásady první pomoci
minimálně připomenout. Paní Valentová nám opět
při velmi příjemné atmosféře představila aktuální
novinky v první pomoci a zaměřili jsme se tentokrát
více na oblast dopravních autonehod.
Poslední říjnový den Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK a TJ SOKOL Dubňany uspořádali společný
Lampionový průvod. Malé i velké děti s rodiči

a prarodiči se sešli v 17:00 hod. u Centra pro rodinu
KNOFLÍČEK. Začalo se stmívat a lampiony ve tmě
se rozzářily. Vydali jsme se společnou procházkou
napříč městem. Děti hrdě nesly celou cestu své
lampiony, menší děti cestu absolvovaly na kočárku.
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U Městského úřadu se připojily další rodiny s dětmi
a vydali jsme se společně směrem k Sokolovně na
ulici Lipová, kde na nás čekal uvařený čaj na zahřátí,
pro děti malé občerstvení a především cvičení,
které si děti moc užily. Doufáme, že se v příštím
roce, kdy se průvod bude opět konat, neboť se již
stal tradicí, sejdeme v minimálně stejném, nebo
dokonce větším počtu.
LISTOPAD
První listopadové pondělí patřilo v Knoflíčku
Vánočnímu focení. I přes teplé listopadové počasí
se již v listopadu přibližoval adventní čas. Adventní
náladu a především krásnou adventní výzdobu
jsme si v Knoflíčku připravili při společném Adventním tvoření s Květinářstvím paní Miroslavy Pekárkové ze Svatobořic-Mistřína v úterý 27. listopadu.
Ve středu 5. prosince se uskutečnila v Centru pro
rodinu KNOFLÍČEK Mikulášská besídka pro rodiny
s dětmi. V rámci besídky bylo pro děti připraveno
vánoční tvoření a návštěva Mikuláše, čerta a anděla
v podání dětí z Dětského domova z Hodonína.
Na Silvestra se těšíme na společnou procházku
v rámci již tradičního Silvestrovského krmení zvířátek. Více informací naleznete na našich stránkách.
PRAVIDELNÝ PROGRAM V CENTRU
PRO RODINU KNOFLÍČEK
Mezi známé pravidelné volnočasové aktivity jako
je OTEVŘENÁ HERNA, která se koná každé ÚTERÝ

od 15:00 do 18:00 hod. v herně Centra pro rodinu
KNOFLÍČEK a cvičení pro maminky „MAMI, BUĎ
FIT“, jsme na podzim roku 2018 zařadili NOVINKU v podobě KLUBÍKU pro maminky s dětmi od
6–24 měsíců. Maminky si zvolily na společném druhém setkání příznačný název „Dubňátka“. Klubík
je zaměřen ke společnému setkávání a sdílení
maminek. Maminky se společně podílí na přípravě
programu dle svého zájmu a společnými aktivitami
ve formě tvoření, říkánek, písniček a pohybových
hrátek aktivně tráví svůj čas s dětmi. Maminky se
scházejí pravidelně vždy ve ČVRTEK v 9:30 hod.
a těší se na nové malé kamarády, kteří se k nim
připojí.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ
V květnu 2016 zřídilo Centrum pro rodinu
KNOFLÍČEK v Dubňanech Dětskou skupinu KNOFLÍČEK. Dětská skupina KNOFLÍČEK je miniškolkou
rodinného typu a nabízí pravidelné hlídání dětí
od jednoho roku. Možnost docházky dětí je flexibilní a to formou celodenní, dopolední nebo jen
vybrané dny v týdnu. Dětské skupiny jsou svou
povahou formou podpory slučitelnosti profesního
a rodinného života a umožňují maminkám se aktivně zapojit na trhu práce již po dobu rodičovské
dovolené. V současné době v Dětské skupině
KNOFLÍČEK přijímáme NOVÉ DĚTI.
Helena Ševčíková

Charitní pečovatelská služba
Hodonínsko
Charitní pečovatelská služba Hodonínsko poskytuje péči seniorům a zdravotně postiženým v těchto
obcích: Mutěnice, Dolní Bojanovice, Starý Poddvorov, Nový Poddvorov, Čejkovice, Ratíškovice, Josefov,
Lužice, Prušánky a Dubňany. Službu zajišťuje tým 12 pracovnic, které jsou rozděleny v příslušných obcích.
V roce 2018 využilo služeb pečovatelské služby celkem 188 uživatelů.
Od roku 2019 se péče rozšiřuje i do města Hodonína.
Cílem pečovatelské služby je pomáhat seniorům překonávat obtížné životní situace, které vznikají
v důsledku pokročilého věku, nemoci nebo ztrátou blízkého člověka.
Všichni pracovníci pečovatelské služby Vám přejí požehnané svátky Vánoční
a pevné zdraví do Nového roku 2019
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Zdravotnická vybavenost v našem městě
Ráda bych se pokusila tímto příspěvkem nastínit
spoluobčanům problém nedostatku lékařů nejen
v Dubňanech.
Nedostatek lékařů, ať praktických či stomatologů, je celorepublikovým problémem. Tak, jak
stárne naše populace, přibývá i lékařů, kteří jsou
v důchodovém věku a chybí mladí lékaři, kteří by
je mohli nahradit.
Proč se tedy nepřijímá více studentů medicíny?
Studentů prý je dost. Ovšem ne všichni dostudují
a ne všichni zůstávají pracovat v naší republice.
Určitě jste se i vy setkali s tím, že i v našich nemocnicích pracují lékaři různých národností.
Už také neplatí, že se lékaři doplňují do regionů,
kde je jich nedostatek, tak jak tomu kdysi bývalo.
Nyní lékaři pracují v soukromé sféře. A pokud
se rozhodnou ukončit dosavadní praxi, mají dvě
možnosti. Buď si za sebe najdou někoho, kdo
jejich praxi převezme, nebo ukončí činnost a karty
pacientů se předají na krajský úřad. Pacienti si pak
musí najít jiného lékaře.
Zdravotní pojišťovna, nebo i město samo, může
vyhlásit výběrové řízení např. na zubaře nebo praktického lékaře. Pokud se nikdo nepřihlásí, může
se výběrové řízení vyhlašovat opakovaně. Tímto
způsobem jsme se pokoušeli sehnat zubaře do našeho města. Také se podávaly inzeráty a pátralo se
v různých inzercích, oslovili jsme i lékařské fakulty.
Je bezpochyby, že většina lékařů má zájem
pracovat spíše ve větších městech, kde očekávají
větší příjmy.
Na středisku v Dubňanech měl zájem provozovat
svou ambulanci neurolog. Po několika měsíčních
jednáních vše ztroskotalo na tom, že zdravotní
pojišťovny odmítly uzavřít s neurologem smlouvu.
Důvod - neurologů je podle nich v našem regionu
dost a dojezd je do 20 min. To, že čekací doby na
vyšetření jsou poměrně dlouhé …
V Dubňanech máme v současnosti jednu lékařku pro děti a dorost, dvě praktické lékařky pro
dospělé a jednoho stomatologa. 1x týdně dojíždí
na zdravotní středisko diabetolog, 3x týdně zde
ordinuje gynekolog. V prostorách zdravotního
střediska provozuje činnost zubní laboratoř, 2x
týdně přijíždí Charita Hodonín a v přízemí se
nachází lékárna.

Dalo by se říct, že zdravotnická vybavenost
našeho města je docela dobrá. Samozřejmě se
budeme dál snažit a aktivně se podílet na tom,
aby naši spoluobčané nemuseli dojíždět ke svým
lékařům do okolních měst a obcí.
Renata Prokopenková
místostarostka
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ODPADY KOLEM NÁS: 2. DÍL
Jak si doma zařídit třídění odpadů?
Třídění odpadu je samozřejmostí pro 73 % obyvatel České republiky. Každý z nás ročně vytřídí
v průměru 60 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. V minulém roce se díky třídění
odpadů podařilo zachránit 28 km2 přírody, přitom jen recyklací papíru se ušetřilo 2 174 322 stromů. Chcete přispět k ochraně přírody tříděním odpadů? Poradíme vám, jak vytvořit jednoduchý
a přehledný systém v souladu s prostorem u vás doma a vaším životním stylem.
1. TIP
Pro začátek k třídění dobře poslouží několik použitých papírových krabic. Pokud je doma nemáte,
požádejte o ně v obchodě. Určitě vám rádi na požádání dají přepravní krabice od různých potravin
nebo od jiného zboží. Krabice pak můžete doma
popsat barevným popisovačem nebo je můžete
označit speciální samolepkou, kterou naleznete
v tomto čísle zpravodaje.
2. TIP
Dobrou službu při třídění udělá trojice použitých
jednorázových plastových tašek, které jste dostali
nebo koupili v obchodě. Pokud máte doma více
prostoru, využijte větší igelitové pytle na odpad.
Pytle si popište, polepte samolepkami z tohoto
zpravodaje nebo rovnou pořiďte v barvách kontejnerů na třídění.
3. TIP
Zajímavým řešením jsou také barevné tašky na
třídění odpadu, které distribuuje společnost EKO-KOM, a.s. Tašky jsou spojené suchým zipem, takže
je možné jejich obsah jednotlivě vytřídit. Podobné
tašky můžete koupit v některých obchodech nebo

na internetu. Pokud chcete do třídění odpadů více
investovat, pořiďte si speciální koše. Ty je možné
postavit volně, ale také zabudovat do kuchyňské
linky.
Více informací o třídění a recyklaci odpadů najdete na stránkách www.jaktridit.cz
VÝSLEDKY SOUTĚŽE
KDO ZÍSKAL ZPĚT POPLATEK ZA ODPAD A CHYTRÝ
TELEFON?
V minulém čísle jsme se ptali na otázku: Jaká
složka komunálních odpadů tvoří jejich největší
část?
Z e-mailů se správnou odpovědí „domovní“ jsme
vybrali RADKA BRHELA. Gratulujeme a posíláme
výhru ve výši ročního poplatku za odpady ve výši
610 Kč.
Od vydání 1. dílu našeho seriálu jsme přijali desítky soutěžních e-mailů se správnými odpověďmi.
Všechny jsme zařadili do slosování o chytrý telefon
Samsung Galaxy J3. Výherkyní se stala ALŽBĚTA
HARCOVÁ.
GRATULUJEME!

Základní povinnosti při nakládání s odpady
Každý občan je povinen nakládat s odpady
a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným
zákonem o odpadech, ostatními právními předpisy
a obecně závaznými vyhláškami.
Povinně se vytřiďují a shromažďují nebezpečné
odpady, plasty, papír, sklo, kovy, biologicky rozložitelný a stavební odpad.
Do sběrných nádob pro vybrané druhy odpadů
nelze ukládat jiné druhy odpadu, než pro které
jsou určeny. U rodinných domů se sběrné nádoby
umísťují uvnitř nemovitostí.
V den svozu vlastník nebo uživatel nemovitosti
může přistavit sběrnou nádobu na místo přiléhající
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ke komunikaci. Prázdnou sběrnou nádobu je povinen odstranit z veřejného prostranství nejpozději
do konce dne svozu.
Odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je
bylo možné řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával. Rovněž je zakázáno
odkládat odpad mimo sběrné nádoby.
V případě porušení těchto povinností je ukládána pokuta dle zákona č. 200/1990Sb. o přestupcích.
MÚ

Z RADNICE • PROSINEC | 2018

Z městské policie

ilustrační foto
Vážení spoluobčané, dnes bych Vás rád seznámil
s další oblastí práce městské policie, a to dohledem nad bezpečností a plynulostí provozu na
pozemních komunikacích v rozsahu stanoveném
zákonem č. 553/1991 Sb. „o obecní policii“ nebo
zvláštním zákonem. Strážníci tak mohou příkazem
na místě projednat zjištěné přestupky podle § 125c
odst. 1 písm. f) bodů 1, 3 až 6 a 8, 9 a 11 zákona č.
361/2000 Sb., ve kterých je stanoveno, že se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v provozu
na pozemních komunikacích při řízení vozidla
„1. v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce
nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné
hovorové nebo záznamové zařízení,
3. překročí nejvyšší dovolenou r ychlost
v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec
o 30 km.h-1 a více,
4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci
o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně
než 30 km.h-1,
5. v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo
na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo nebo
na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování
provozu na pozemních komunikacích anebo při
dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou,
6. v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní
chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před
přechodem pro chodce v případech, kdy je povinna tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího
pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo

v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce při
odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo
při otáčení a couvání,
8. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých
je povinna dát přednost v jízdě,
9. v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční
přejezd v případech, kdy je to zakázáno,
11. neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti
vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím
průkazem pro osoby se zdravotním postižením
nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním
postižením při stání nebo při jízdě“.
Příkazem na místě může obecní policie dále projednat přestupky podle tohoto zákona spáchaný:
a) porušením místní nebo přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích,
b) nedovoleným zastavením nebo stáním vozidla
na pozemní komunikaci, nebo
c) porušením pravidel pro chůzi, jízdu na jízdním
kole, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířatech, vedení a hnaní zvířat nebo užívání osobního
přepravníku.

foto: MÚ
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V této souvislosti bych rád upozornil všechny
účastníky silničního provozu na změnu zákona,
kdy zákon již neumožňuje za přestupky uložit
napomenutí.
Ke své práci strážníci využívají i pasport místních
komunikací a dopravního značení, který obsahuje
soupis všech komunikací (místních i účelových)
v katastrálním území obce a slouží k dobrému
a kvalitnímu výkonu státní správy a vlastnických
práv. Je také právním podkladem při řešení dopravních nehod. Pasport rovněž mapuje situaci na
ostatních komunikacích, které nejsou v majetku
obce, ale jsou pro řešení souvislostí nezbytné (např.
komunikace patřící kraji, o které se stará Správa
a údržba silnic). Dle § 5 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
je pasport základní evidencí komunikací, kterou
vedou jejich správci, tedy města a obce. Pasport
komunikací je schematický grafický a tabulkový přehled, který uvádí informace o poloze
komunikací (místních i účelových), jejich zatřídění,
povrchu, délce a šířce vozovky.
Součástí pasportu dopravního značení je jak
zmapování současného stavu, tak návrh nového

dopravního značení dle aktuální dopravní situace
a požadavků obce s důrazem na bezpečnost,
s přihlédnutím k moderním trendům a v souladu
s nejnovější legislativou. Současný stav dopravního značení na místních komunikacích vychází
z terénního šetření a podává tak městu komplexní
informace a dokonalý přehled o situaci a stavu
dopravních značek. Na tomto základě tak může
město přijmout rozhodná opatření a přistoupit
k výměně, doplnění či úpravě značek. Pasport dopravního značení na místních komunikacích je
grafický a tabulkový přehled o umístění a stavu
dopravních značek a dopravně bezpečnostních
prvků v obci. V přehledné tabulce je uveden stav
(poškození, popis zda vyhovují platným právním
předpisům) a způsob osazení. Pasport může být
dle aktuální situace a podnětů občanů v odůvodněných případech aktualizován formou doplňků.
Závěrem bych rád všem spoluobčanům popřál,
s blížícím se koncem roku, klidné a příjemné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra a mnoho
úspěchů do nového roku.
Ladislav Ilčík
velitel Městské policie Dubňany

Hasičský sbor v Dubňanech oslavil
130. výročí založení

foto: Dana Nagy
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V krátkosti
Alexandra Kaňovská oceněna titulem Nositelka tradice lidové kultury
Naše spoluobčanka Alexandra Kaňovská byla
ministrem kultury ČR oceněna vzácným titulem
Nositel tradice lidového řemesla v oboru výroby
tradiční fajáns, který navazuje na krajský titul
Mistr tradiční rukodělné výroby v oboru tradiční
a habánské fajánse z roku 2013, udělené Jihomoravským krajem.
Toto ocenění vychází z projektu, který UNESCO
nazvalo „Žijící lidské poklady“. Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat postupy a předávat tyto dovednosti
dalším následovníkům. Kandidáti navržení na toto
ocenění musí prokázat komplexní znalosti svého
oboru a vynikající kvalitu zhotovovaných výrobků.
Současně se také hodnotí jejich činnost v oblasti
prezentace a popularizace dané výroby, stejně
jako snaha o to, aby předávali své znalosti dalším
zájemcům a pokračovatelům. Paní Kaňovská se
oboru věnuje od studií roku 1976. V současné
době vytváří svou „Moravskou keramiku“ v rodinné
dílně Kaňovských.
Blahopřejeme

zdroj: www.moravskakeramika.cz
Kinematograf bratří Čadíků pomáhá, diváci letos
přispěli lidem s handicapem 1,5 milionem korun
Kinematograf bratří Čadíků je společností
s pětadvacetiletou historií, která má vybudovanou
pozici oblíbeného a široce vyhledávaného kulturně-filmového charitativního projektu. Hlavní náplní
činnosti společnosti je projekt Filmové léto, v jehož
rámci se v letních měsících rozjíždějí do desítek
měst v České i Slovenské republice projekční vozy

ilustrační foto
vybavené projektory, které zde po několik dnů
promítány především české filmy. Vydařená sezóna
pojízdného kina vyvrcholila 16. září 2018 slavnostním zakončením v Českém Brodě. Dobrovolné
vstupné bylo stejně jako v minulých letech určeno
na dobročinné účely. Diváci Kinematografu letos
věnovali rekordních 1,5 milionu korun na pomoc
lidem s handicapem. Z Fondu Kinematograf Konto Bariéry se přispívá na nákladné zdravotnické
projekty, například na rehabilitace, zdravotnické
pomůcky jako walkaide nebo na rehabilitační
přístroj Motomed, což je velmi důležitá a finančně
náročná pomůcka pro handicapované. Projekt běží
od roku 2008, od té doby se podařilo shromáždit
přes 10 milionů korun. Dubňany se každoročně
zapojují promítáním filmů na přírodním areále.
Hlavní nádraží BRNO bude pro vlaky na rok
uzavřené, výluka začne v prosinci 2018
Brněnské hlavní nádraží nebude od 9. prosince
2018 průjezdné pro vlakovou dopravu. Výluka
potrvá až do prosince 2019. Do té doby budou
vlaky přijíždět na dolní nádraží, popřípadě budou
nahrazené autobusovou dopravou.
„Po celou dobu nepřetržité roční výluky bude
železniční provoz zajištěn provizorním zabezpečovacím zařízením. Hlavní nádraží nebude průjezdné
a vlaky budou od České Třebové či Tišnova a ze
směru od Střelic zajíždět v omezeném rozsahu
a taktu do slepých kolejí. Ostatní linky IDS a rychlíky pojedou na dolní nádraží, na kterém již od jara
běží zásadní stavební úpravy,“ uvedla mluvčí Správy
železničních dopravních cest Kateřina Šubová.
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Bližší informace naleznete zde:
https://www.idsjmk.cz/kestazeni/VVVB2018.pdf
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/

ilustrační foto
Podstatnou změnou je budování podchodu
a zázemí pro cestující. Kapacitně dolní nádraží
pojme přesun dopravy, v omezené míře se výluka
neobjede bez náhradních autobusů. „Mezi dolním
a hlavním nádražím budou samozřejmě jezdit
autobusy tak, jak to bylo při loňské letní výluce,“
doplnila Šubová.

BEZPLATNÁ MÍSTNÍ AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA PRO SENIORY
Důchodci nad 65 let věku mohou cestovat zdarma po celých Dubňanech. K tomu je třeba vyřídit
si průkazku pro seniory. Tu vydávají pracovníci
na informacích ČSAD v Hodoníně. Nutno dodat
fotografii 2,5 x 3,5 cm a předložit občanský průkaz. Dále je třeba zakoupit si měsíční úsekovou
jízdenku ve stávající ceně. Tu je možné pořídit také
na poště v Dubňanech.
Jakmile vyprší platnost jízdenky, je nutné odevzdat ji na Městském úřadu u okénka ve vestibulu
a následně vám bude celá částka vrácena. Zároveň
s touto jízdenkou předložte i platnou průkazku.
Průkazka pro seniory platí i na bezplatnou městskou dopravu v Hodoníně a Kyjově.
MÚ

INFORMACE
Sdělení Okresního soudu v Hodoníně k řízením o péči o nezletilé děti
Okresní soud v Hodoníně sděluje, že od 1. 9. 2018 mění dosavadní praxi v opatrovnickém řízení, konkrétně v řízeních, týkajících se úpravy výchovy a výživy
nezletilých dětí a styku s nimi. V souvislosti s tím žádá soud všechny rodiče,
podávající k soudu návrh na úpravu těchto záležitostí, aby:
1/ V návrzích vždy uváděli telefonický kontakt (mobilní telefon) na oba
rodiče.
2/ Počítali s tím, že velmi záhy po podání návrhu bude soud oba rodiče
telefonicky kontaktovat a dohodne s nimi další postup.
Respektování těchto pravidel by mělo vést ve většině případů k významnému
zkrácení doby trvání řízení, je proto i v zájmu samotných rodičů a jejich dětí.
Všem rodičům za jejich respektování soud předem děkuje.
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Společenská kronika
Vítání nových občánků

V sobotu 23. září se konalo v obřadní síni městského úřadu vítání nových občánků. Zúčastnilo se
jedenáct rodičů se svými ratolestmi, aby byly tyto nedávno narozené děti slavnostně uvítány do života
v obřadu, který vedla místostarostka paní Renata Prokopenková. Její přání všeho dobrého doplnil milý
výstup žáčků mateřské školy na sídlišti. Zazpívaly členky Sborečku z Dubňan.
Do pamětní knihy byly zapsány tyto děti:
 Sofie Krejčí		
 Martin Hanzlíček		
 Jakub Gajdarus		
 Tomáš Příkazský		
 Adriana Žurovcová		
 Izabella Ilčíková

 Matěj Mráz
 Gabriel Antoš
 Džejfif Alárik Monahen
 Kristýna Rašková
 Samuel Josef Albert

V měsících červen - říjen 2018 jsme se rozloučili s těmito občany:
Hana Měchurová
Vojtěch Lazi
Terezie Růžičková
Jan Adzima
Robert Zemánek
Františka Tomanová
Marie Musilová
Josefa Tunová
Jaroslav Míček
Jiří Ilčík
Irena Bělochová
Dana Soldánová
Marie Šimonová

63 let
70 let
83 let
49 let
40 let
72 let
90 let
81 let
58 let
57 let
84 let
50 let
80 let

Milan Šiller
88 let
František Orel		82 let
Zdeňka Rojková		92 let
Josef Šimek		66 let
Hana Zbořilová		65 let
Mária Badyláková		84 let
Josef Toman		75 let
Josef Dohnálek		86 let
Jaroslav Schwarzbier
65 let
Veselý Jan		65 let
Jaroslava Drobilová		67 let
Stanislav Kratochvíla
72 let
Hanák Štěpán		99 let
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V měsíci listopadu oslavily 50 let společného života – tedy Zlatou svatbu, hned dva manželské páry.
V sobotu 10.11. v obřadní síni městského úřadu obnovili v kruhu rodiny a přátel svůj manželský slib
Marie a Bohumil Kaňovi. Poprvé si řekli své „ano“ 23. listopadu roku 1968.
O 14 dní později proběhla ve školní jídelně další oslava 50 let společného života. Se svými blízkými
oslavili Zlatou svatbu manželé Marie a Josef Mackovi.
Místostarostka paní Prokopenková popřála manželským párům za vedení města při těchto krásných
a vzácných příležitostech ještě mnoho společných let prožitých ve zdraví a štěstí v kruhu jejich nejbližších.
MÚ

manželé Kaňovi

manželé Mackovi

oba páry v roce 1968
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Z farnosti
Výlet do Říma
Snad se nikomu nezdá, že farnost v Dubňanech
žije pouze bohoslužbami (rozuměj mší svatou), a že
lidé navštěvující zdejší kostel jsou tak trochu podivíny. A pokud snad ano, chtěl bych tento pohled
trochu poopravit. Je pravda, že mše svatá je zde
sloužena téměř každý den, ale funguje podobně
jako palivo pro naše automobily. Někdo čerpá
pohon každý den, jiný 1x za týden a jiný pouze 3x
do roka. Nicméně to podstatné je: nenechat auto
stát v garáži, ale vyrazit a žít.
Jako velmi dobrý řidič v životě naší farnosti se
ukázal náš současný farář, P. ThLic. Pavel Zahradníček, Th.D. Opět dokázal strhnout na zajímavý
výlet (pouť) ty, kteří se nebojí dobrodružství. Ty,
kteří nepotřebují tříhvězdičkový hotel a nevadí jim
nízkonákladová doprava.
Ve dnech 3. – 5. října 2018 jsme - skupinka
13 poutníků - nasedli v Bratislavě do letadla
a navštívili město, o kterém se říká, že tam vedou
všechny cesty – Řím. Musím konstatovat, že to byl
(a věřím, že nejenom pro mne), nezapomenutelný

zážitek. P. Zahradníček, byl výborně připraven. Měl
naplánovanou každou hodinu pobytu a nebyla
otázka, na kterou by s trochou nadsázky neznal
odpověď. Také se ukázalo, že má vynikající fyzičku
a chvílemi jsme za ním vláli jako prádlo na šňůře.
Navštívili jsme téměř všechny římské baziliky.
Z každé dýchala historie a příběh. Slavili jsme
soukromou mši na místě, kde byl umučen a pohřben sv. Petr - v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.
Prohlédli jsme si vykopávky Forum Romanum,
antické sportoviště Circus Maximus, prošli jsme
se kolem Tibery, Andělského Hradu, nahlédli do
Kolosea. Španělskými schody jsme sestoupili také
do večerního Říma, který někteří z nás :-) zakončili
u pizzy a italského vína. Víno bylo dobré, ovšem
na mne osobně nejvíce zapůsobilo místo, kde jsou
uloženy ostatky sv. Pavla, apoštola národů. Bylo
to v bazilice svatého Pavla za hradbami. Místo,
kde vládlo úplné ticho, místo, ve kterém se vám
zatočila hlava při pohledu ke zdobným stropům
a rozměrům basiliky. Místo, kde by se vlezlo deset
našich dubňanských kostelů vč. věže. Místo, kde
leží již 2000 let stále na svém místě pochovaný sv.

Svatopetrské náměstí ve Vatikáně
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Via Appia
Pavel. Kde vidíte původní kameny hrobky a škvíru,
kam mu po jeho smrti lidé od začátku házeli lístky
s modlitbami…
Návštěvu Říma jsme symbolicky zakončili procházkou po starověké římské silnici Via Appia, po
níž kráčel jak apoštol Petr tak i sv. Pavel.
Redakční poznámka: avizovaný koncert (viz
pozvánka níže) se uskutečnil v době uzávěrky
zpravodaje.
Benefiční koncert 2018
Dovolte mi, abych všechny občany Dubňan
a všechny lidi dobré vůle i z okolí pozval na adventní benefiční koncert. Uskuteční se v neděli

2. prosince 2018 v našem kostele. Jeho jediným
cílem je dát nám možnost někoho obdarovat
a zároveň být obdarován. Obdarovat někoho, koho
utrpení nebo nemoc v životě provází více než nás
ostatní. A přestože víme, že nelze pomoci všem,
a že se mohou najít jiní, kteří potřebují ještě více
pomoci, věříme, že akce má smysl.
Letos budou finanční prostředky z koncertu
určeny dívce z našeho města, která nese nemoc
zvanou cystická fibróza. Její identita zůstává na
žádost rodičů skrytá. Ženám postiženým cystickou
fibrózou se také říká „slané ženy“ a to proto, že
jejich pot je až pětkrát slanější než u zdravých lidí.
Pro zajištění co nejdelšího kvalitního života je
potřeba drahých léků podávaných jak perorálně, tak pomocí inhalací. Pojišťovna platí základ.
Dobrovolným vstupným na benefiční koncert
můžeme společně pomoci k novému přenosnému inhalačnímu přístroji nebo k lepším dražším
podpůrným lékům.
Náplň benefičního koncertu, s naším velkým poděkováním, opět zajistí ZUŠ Dubňany pod vedením
ředitelky BcA. Kláry Strýčkové. Spolu s ozvučením
a velkoplošnou obrazovkou Tonstudia Rajchman,
se můžeme těšit na bohatý program vážné hudby,
ve kterém zazní nejen smyčce, ale i zpěv, žestě,
varhany a další. Slovem koncert doprovodí, tak
jako v minulém roce, Jana Ilčíková.
Přijďte nahlédnout do života naší farnosti, přijďte
na benefiční koncert!
Ze srdce zve Petr Novotný

foto z Benefičního koncertu 2017
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Z historie
Před 100 lety – ze školní kroniky k vzniku Československé republiky.

28. říjen 1918 !
Samostatní !

ze všech sil k povznesení československé republiky pracovati.
Slib složen byl dne II. prosince 1918.

Dne 28. října 1918 prohlásil Národní výbor v Praze samostatnost zemí československých. Dále prohlásil Národní výbor
země československé za republiku československou pozůstávající
z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Tím byla dynastie
Habsburků v zemích československé republiky sesazena. Prvním
presidentem republiky zvolen byl Tom. G. Masaryk.

Oslava příjezdu
presidenta T. G. Masaryka do vlasti 19/12 1918

V Dubňanech jako všude jinde projevena radost nad prohlášením
samostatností zemí československých a zřízením republiky vyvěšením práporů na veřejných a soukromých domech a pořádáním
schůzí, aby obyvatelstvo bylo poučeno o významu osvobození
národa. Poučné přednášky měl učit. Frant. Dvořák. Vše stalo
se v nejlepším pořádku.

Na oslavu příjezdu prvého presidenta československé republiky
T. G. Masaryka do vlasti ozdobena byla školní budova jakož
i jiné domy prapory, mládež byla poučena o nehynoucích
zásluhách presidentových a zazpíváním národní hymny “Kde
domov můj“ slavnost skončena.

Rabování.
Zášť proti židům, kteří po dobu války v době největšího
nedostatku mezi lidem vyssávali svým židovským způsobem
lid, vypukla i v Dubňanech. V noci z 21. na 22. listopad
1918 vloupal se lid do krámu žida Jos. Grünwalda, vyplenil
krám a zničil, co se zničit dalo, a odnesl, co se odnést dalo.
Nákažlivě působilo to i na lidi jinak zachovalé, že se plenění
súčastnili. Čin ovšem nelze schvalovati a obci vzešly z toho
značné výlohy, že musila po delší dobu vydržovati na svůj
účet k ochraně ostatních nejprve vojenskou pak civilní stráž.
Následek byl, že se z obce vystěhovaly tři židovské rodiny obchodníci – ze strachu před odplatou.
Slib
učitelstva Česko-slovenské republice.
Výnosem zemské školní rady v Brně ze dne 4. prosince
1918 čís. 34235 bylo oznámeno, že ministerstvo školství a národní osvěty oznámilo výnosem ze dne 27. listopadu 1918 čís.
320, aby profesorstvo a učitelstvo vykonalo následující slib:
Slibuji, že budu své vychovatelské povinnosti dle nejlepšího svého
vědomí vykonávati, mládež svěřenou k dobru pravdě a krásnu
vésti, že budu prospěch školství vždy na zřeteli míti, a že budu
platné zákony a předpisy zachovávati, a že budu na svém místě
33
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I Dubňany si připomněly 100 let výročí republiky
Jako hlavní připomínku a oslavu historicky
významného dne 28. října připravilo město před
úřadem v tento den slavnostní ohňostroj. Dostavilo se velké množství občanů, kteří byli přivítáni
místostarostkou a vyslechli krátký proslov starosty.
Následovala česká hymna a po ní už se v pohnuté
atmosféře mohli diváci kochat krásnými světelnými
efekty za doprovodu slavné symfonické básně
Vltava od Bedřicha Smetany.
Na středu 31. října připravilo KIC pro deváté třídy
základní školy v sále ZUŠ promítání dokumentárního filmu „28. říjen 1918 na Moravě“. Jeho tvůrci
v něm rekonstruují konkrétní historické události
spojené s rozpadem rakousko-uherské monarchie
na území Moravy. Žáci a pedagogové také navštívili
výstavu pana Kazíka, který jim k ní poskytl výklad.

Už zjara letošního roku slíbil náš spoluobčan pan
Emil Kazík, že na Kulturním a informačním centru
města Dubňany připraví pro návštěvníky z vlastních zdrojů výstavu k tomuto významnému výročí.
A tak se i stalo. Na vernisáži v pondělí 17. září sám
autor výstavu otevřel a uvedl. K vidění jsou pamětní
medaile, vyznamenání, odznáčky, známky, mince
i papírová měna, dobové fotografie, dokumenty
a plakáty. Exponáty takto městu zapůjčil na více
jak dva měsíce a patří mu za to samozřejmě veliké
poděkování.

V neděli 28. října uctili občané slavné výročí také
umístěním pamětní tabulky u stoleté lípy na ulici
Lipová a položením květin u pomníku padlých.
MÚ
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Letem létem

Kromě skupiny Generace vystoupila na přírodním areálu o prázdninách i kapela Artemis, odehrál se Metla Fest, proběhla Rockotéka či zahráli
Rošťáci.

Kočovná divadelní společnost přijela s představením Jan a Jiří (všechny smíří).

Na 2. ročníku rodinné akce Tour de Dubňany se opět závodilo, děti pobavil klaun Tomík a nakonec
je roztančila oblíbená Míša Růžičková.

Vyvrcholením prázdnin byl 1. září úspěšný koncert populárního Bena Cristovaa v hale Sportcentra
Želva, kde byl zároveň ukončen projekt pro rodiče s dětmi „Rodina spolu“ losováním hodnotných cen
pro jeho účastníky.									
MÚ
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Krátce z akcí na Kulturním a informačním
centru města
V sobotu odpoledne 25. srpna si na KIC pod
vedením paní Pavly Mazouchové vyrobily účastnice
šperk či andílka ze skleněné vitráže.

Ukázala, jak nejšetrněji vlasy rozčesávat a doporučila co použít, aby se vlasy zbytečně neničily.
Informovala také, jaké barvy a účesy zrovna letí
a čeho by se naopak dámy měly vyvarovat.
Další „blešák“ proběhl pro zájemce o nákup
užitečných drobností či dárků v prostorách KIC
a knihovny sobotní odpoledne 22. září.

Začal nový školní rok a opět se v Dílničkách budou setkávat naši nejmenší ke společnému tvoření.
V těch prvních po prázdninách si děti vytvořily
pestrobarevného „pohyblivého“ klauna.
V říjnových Dílničkách si děti vyráběly magnetky
v podobě kytičky.
Velmi poučné bylo povídání, jak pečovat o své
vlasy. Dne 8. listopadu paní Kateřina Sekulová,
která školí kadeřnice po celé republice, odpovídala
na různé dotazy a problémy trápící paní a dívky.

36

Listopadové Dílničky se zaměřily na blížící se
vánoční svátky. Šikovné ruce dětí vytvořily krásný
stromeček.
Ve výstavní síni bude pod názvem „Děti vystavují“ k vidění v prosinci výstava výtvarných,
keramických a jiných prací těch nejmenších z obou
mateřských školek, školního klubu, výtvarného
oboru ZUŠ a z Dílniček vedených na KIC.
MÚ
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Koho hostila výstavní síň na KIC

Ve výstavní síni KIC se v uplynulých měsících
vystřídaly nejrůznější styly. Retro výstavu Svět
hraček nahradily obrazy mladé dubňanské malířky
Kateřiny Polákové - Klenové, které podle jejích slov
měly být hlavně poctou našemu městu. Po jejím
ukončení, jako již několikrát, instalovali ve výstavní
síni své fotografie zachycující především přírodu
členové dubňanského fotokroužku. V listopadu
je nahradily práce dětí z výtvarného oboru ZUŠ,
věnované výročí 100 let republiky.
Kulturní informační centrum poskytlo část svých
prostor pro prodejní výstavu výrobků z Diakonie
ČCE – středisko Betlém z Klobouků u Brna. Tato
nezisková organizace poskytuje své služby lidem
s těžkým zdravotním postižením.
MÚ
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NS Dúbrava v Estonsku

Na začátku srpna vycestovala Dúbrava do
Estonska na XIII. Märjamaa Folk Festival. Město
Märjamaa čítá asi 7 000 obyvatel (o něco méně
než Dubňany), z nichž je převážná většina členem
alespoň některé z četných folklorních složek. Festival místní uspořádali poprvé roku 2006 a jeho
popularita od té doby stále stoupá. Kromě folklorních skupin z různých evropských států se zde
v průběhu let vystřídaly také soubory z Izraele,
Indonésie nebo Japonska.
Dúbrava vystupovala a reprezentovala ČR na
různých místech regionu Rapla a všude sklidila
velký ohlas. Pro místní jsme byli zajímaví hlavně
živou hudbou (doprovázela nás CM Červenica)
a zpěvem. Často jsme měli problém s nedostatkem
mikrofonů, protože v Estonsku není běžné, aby tanečníci zpívali. Postupně jsme si ale zvykli na místní
podmínky a na závěrečném vystoupení festivalu
v märjamském amfiteátru jsme publikum okouzlili
nejen zpěvem, ale hlavně našimi „parádními“ kroji.
Nenechali jsme si ujít místní zajímavosti. Navštívili jsme národní park, okoupali jsme se v moři,
zastávku jsme udělali také u zatopeného lomu

38

a věznice Rummu, která je zajímavá uměle vytvořenou horou z vytěženého štěrku. Nejkrásnějším
navštíveným místem bylo ale rozhodně historické
centrum hlavního města – Tallinu, zapsané na
seznamu UNESCO.
Bc. Markéta Skočíková
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40. výročí NS Dúbrava
Pořad To bývaly časy se uskutečnil 10. listopadu
k významnému jubileu dubňanské folklorní složky. Autorkou pořadu a organizační vedoucí celé
akce byla Eva Veselá, současná vedoucí souboru
Dúbrava. Na pódiu se postupně vystřídaly všechny čtyři generace souboru, které provedly diváky
historií a vývojem taneční složky. K vidění byla
kromě jiného pásma z Kyjovska, Strážnice, Valašska
a Uherskohradišťska. Do téměř osmiměsíčních

příprav se zapojilo zhruba 90 současných i bývalých členů souboru a cimbálových muzik, pro něž
Dúbrava často znamená druhou rodinu. Energie
vložená do tohoto podniku však rozhodně stála
za to, výročí se vydařilo na jedničku!
https://www.facebook.com/NsDubravaDubnany/
Bc. Markéta Skočíková

foto: Michal Trávníček
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Ještě jedna letní vzpomínka …

Příměstský tábor 2018

Letošní příměstský tábor přivítal již tradičně
50 dětí z našeho města. Děti byly plné očekávání
i dobrých nápadů. To se potvrdilo hned na úvod
při vymýšlení názvů a pokřiků každého ze čtyř
družstev. Mgr. Blanka Studničková vedla družstvo
PPLky (Parta podivuhodných lidí), paní Jana Žažová se svou asistentkou Janou Svorovou vedla
družstvo Chlebíků, družstvo paní Evy Ošlejškové
se jmenovalo Rychlíci a Ing. Hana Chládková
společně s Mgr. Pavlem Prošvicem vedla družstvo
Pěnožroutů. Družstva se tedy rozdělila a mohl začít
bohatý program letošního příměstského tábora.
Pondělní odpolední program by se dal pojmenovat „Chci být hasičem“. Ten si pro táborové děti
přichystali dubňanští hasiči. Mohli jsme si vyzkou-
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šet hasičskou výstroj, projet se hasičským vozem,
čekala nás bezpečnostní průprava a každé družstvo
si vyzkoušelo záchrannou akci při požáru. Nejvíce
se však dětem líbil hasičský sport, během něhož
si musely zapojit soustavu hadic a následně stříkat
hasicí hadicí na daný cíl.
Úterní dopoledne probíhalo na koupališti. Stanoviště s různými úkoly byly situovány jak ve vodě,
tak i na souši. Odměnou za aktivní dopoledne
byl osvěžující nanuk. Na odpoledne si vedoucí
tábora připravily hru Co na to spolužáci. Jednotlivá družstva hrála proti sobě známou televizní
hru. Odpovědi byly někdy jasné, jindy záludné.
Nakonec se ukázalo, že nejlépe své spolužáky zná
družstvo PPLky, které vyhrálo základní část hry i hru
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rychlých otázek. Za odměnu získaly všechny děti
věcný balíček a vstupenku na průlez v lanovém
parku Hájenka v Břeclavi.

Středa odstartovala retro výstavou na KIC
Dubňany. Děti si vyzkoušely hry našich maminek
a babiček. Bezpochyby je skákání gumy, abeceda
s míčem, skákání panáka, přebírání provázku a další
retro hry velmi zaujaly, protože čas určený KICu
velmi rychle uběhl. Odpolední program si pro děti
připravil spolek Mladé Dubňany. Děti si poslechly
přednášku o problematice klamných zpráv v médiích, přednášku o studiu na střední škole v Americe
a nato se seznámily s posilováním a cvičením na
workoutovém hřišti.
Za čtvrteční program děkujeme městské policii.
Děti střelba ze vzduchové pistole a luku, také
házení šipkami a petangue, doslova nadchla. Bezvadný den jsme zakončili vodní bitvou a opékáním
špekáčků.
V pátek odcestoval celý náš tábor směr Břeclav.
V tamním lanovém parku Hájenka si děti zahrály
známou hru Pevnost Boyard a také si vybraly
zaslouženou odměnu z úterního soutěžního klání
ve formě průlezu v lanovém parku. Ti, kdo se cítili,
prošli červenou trasu šplhající až do výšky 6 metrů.
Ti menší pak zvolili trasu modrou nebo Lanáček.
V restauraci Želva jsme pak slavnostně zakončili
celé naše táborové snažení pořádným obědem
a malým divadélkem, které si pro nás připravilo
družstvo PPLky.
Všem vedoucím tábora, Školnímu klubu
při Základní škole Dubňany i městu Dubňany
děkujeme za spolupráci a v roce 2019 zase na
shledanou!
Mgr. Blanka Studničková
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Florbal v Dubňanech má 25 let

Je to již 25let ode dne, kdy se začal hrát florbal
v Dubňanech. Začátky byly v tělocvičně základní
školy, hráči byli ze školních lavic a vedli je učitelé.
Pomalu se zájem o tuto hru rozrůstal, chodilo
někdy více někdy méně dětí a vše bylo, jak se
říká, v plenkách. Vypiplalo se dítě jménem F.A.T.R.
a letos oslaví své polokulatiny.
Za to, že jsme dnes tam, kde jsme, patří velký
dík všem, co vytrvali a hlavně nejdéle trénujícímu
Pavlu Blahovi, který vede starší žáky, dříve i mladší, už dlouhých 15let. Dnes florbal trénujeme ve
všech kategoriích, naši trenéři si pravidelně rozšiřují obzory na seminářích a dětem se tak dostává
kvalitních tréninků dle věku a skupiny. Pravidelně
se také zúčastňujeme turnajů Jihomoravské ligy.
Velmi si vážíme toho, že k nám jezdí i děti
z okolních obcí a přibývají každým náborem
i nové děti z Dubňan. Největším úspěch je však
zájem hráčů dále být členy F.A.T.R. ŠKORPIONI

42

až do dospělosti a reprezentovat naše město
v kategorii mužů.
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V letošním roce stojí za zmínku především
OSTRAVACUP. Tohoto největšího florbalového
turnaje probíhajícího ve dnech 1. až 3. června se
zúčastnilo téměř 350 týmů z několika zemí. Vydal
se tam i dubňanský florbalový tým F.A.T.R. a bojoval
ve 2 kategoriích: mladší a starší žáci. Vzhledem
k počtu hráčů a věkovému handicapu jeli sbírat
především zkušenosti. Starších žáků bylo málo,
přesto dokázali své protivníky potrápit. Za zmínku

stojí těsná prohra 2:0 s extraligovým týmem FBC
Ostrava, kdy hráči propásli několik vyložených
šancí a 2x zvonila tyčka. Kromě spousty nevyužitých šancí, starší žáci bohužel neproměňovali ani
ty stoprocentní. Přesto, že nezískali žádný bod,
neutrpěli také žádný debakl.
To mladší žáci si vedli o něco lépe. Tým byl sice
tvořen téměř z půlky z elévků, ale celý turnaj kluci
odmakali a v play off dokonce porazili polský
tým SKS Olimpia Lochów. Vedle skvělých zápasů
a zkušeností si naši hráči užili i spoustu srandy
a pohodlného ubytování v 4* hvězdičkovém hotelu
s wellness.
Všem patří velký dík, trenérům za organizaci,
reprezentantům dubňanského florbalu za účast
a především rodičům za velkou podporu.
A protože jsme začali zrozením florbalu v Dubňanech, tak se sluší i gratulace. Velmi děkujeme všem,
kteří stále drží klub na nohou a dětem, které pravidelně chodí na tréninky. Přejeme pevné zdraví,
chuť a elán na sobě stále pracovat a být nejlepším.
A k tomuto přání dodáváme: zůstaň stále s námi,
florbale.
Julie Říhová
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Skauti prošli vodáckým výcvikem

Starší děti ze skautského oddílu budou vzpomínat na zážitky z letošního tábora na břehu
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Dalešické přehrady ještě dlouho. Na 14 dnů si
zapůjčily od vodních skautů tábořiště i s vodáckým
vybavením a každý den se věnovali vodáckému
výcviku. Naučili ovládat kánoe i pramice, zachránit
tonoucího a poskytnout mu první pomoc či se
zdokonalovali v plavání. Nechyběly ani vodácké
hry, nejpůsobivější byla noční plavba za svíčkami
plovoucími na hladině přehrady. Kromě vodáckého
výcviku si účastníci užili další program - sportovní
i noční hry a přepady, poznávání přírody, výtvarné
a rukodělné činnosti.
V polovině tábora vyrazili po skupinách na
dvoudenní putování malebným údolím podél řeky
Oslavy. Nocování neměli zajištěno, museli si poradit sami a tak přespali pod širákem nedaleko řeky.
Mimo zábavu se všichni střídavě věnovali přípravě
dřeva do kamen, vaření jídel či vylepšování tábora.
Každý den se plnily odborné zkoušky, jednalo se
o výuku konkrétních specializovaných činností,
např. první pomoc, tábornictví, poznávání přírody.
Večery patřily zamyšlení nad celým dnem, čtením
příběhů, soutěžím a zpěvu.
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Dvanáctý den tábora nastal dlouho očekávaný
„Den D“. Jedná se o akci, kdy vedoucí ještě před
budíčkem opustí tábor. Účastníci mají prokázat
samostatnost tím, že si tábor jeden den povedou
zcela sami. Po rozcvičce a snídani následoval nástup, na němž bylo zvoleno nové vedení tábora
z řad samotných účastníků. Den probíhal podle
denního rozkazu - dopoledne táborové práce,
vaření oběda, odpoledne turnaj v ringu a příprava
hranice.
Děti dokázaly, že se umí o sebe postarat sami
bez maminek, pobývat v přírodě, bez elektřiny, bez
vymožeností moderní civilizace, bavit se bez elektroniky, bez mobilů, což je také smyslem skautingu.
V neděli 16. září uskutečnil skautský oddíl, v parku u klubovny pro děti z veřejnosti, zábavné odpoledne plné různých soutěží a her. Soutěžit přišlo
téměř 80 dětí, většina v doprovodu svých rodičů.
Každý si mohl vybrat, kterou soutěž podstoupí a za
nasbírané body si v tombole nakoupit sladkosti.
V nabídce soutěží byly nejžádanějšími atrakce
šplhání po pneumatikách, horostěna, lukostřelba
a střelba ze vzduchovky. Závěr akce proběhl přímo
u klubovny s opékáním špekáčků.
Jan Polášek
vůdce skautského oddílu

SKAUTSKÝ ODDÍL
přijme nové členy
kluky a holky,
již od věku 5 let.
Scházíváme se pravidelně jednou týdně
na dvouhodinových schůzkách
ve skautské klubovně
na konci ulice Husova.
Bližší informace:
www.podchribaci.skauting.cz
Kontakt: e-mail: skautkyjov@seznam.cz
nebo tel. 734 640 006
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Dnes peče...
… vyzkoušejte na Vánoce recepty na výborné cukroví od vynikající
dubňanské cukrářky paní Anny Kratochvílové.
Nepečené fíkové placky
Suroviny:
• 20 dkg sušených fíků
• 20 dkg vlašských ořechů
• 20 dkg mletého cukru
• 3 žloutky
POSTUP:
Fíky a ořechy pomeleme, smícháme s mletým
cukrem a třemi žloutky. Vytvoříme tuhé těsto,
které rozválíme na placku o tloušťce asi 0,5 cm.
Poté vykrajujeme libovolné tvary, které můžeme
ozdobit stříkanou čokoládou, mandlí, apod.
Placky necháme na válu nebo v krabici rozložené
alespoň dva dny vyschnout.

Ořechové měšce
Suroviny těsto:
• 25 dkg másla
• 5 žloutků
• 30 dkg hladké mouky
• 1 lžíce vody
Suroviny náplň:
• 5 bílků
• 20 dkg mletého cukru
• 15 dkg mletých vlašských ořechů
• 1 až 2 lžíce rumu

POSTUP:
Uvedené suroviny smícháme a zpracujeme na
hladké těsto. Rozdělíme na 4 stejné díly (válečky)
a vyválíme 80 kusů malých kuliček. Necháme je
odležet do druhého dne. Druhý den rozválíme
kuličky do placiček o průměru cca 8 cm a připravíme si náplň. Z bílků a cukru vyšleháme sníh,
přidáme ořechy a rum. Doprostřed vyválených
placiček přidáme náplň. Kroužky s náplní vložíme
do forem – báboviček a vytvoříme měšce. Pečeme
při teplotě 180° C asi 20 minut.
Po vychladnutí vyjmeme měšce z formiček a posypeme mletým cukrem a pro vůni i vanilínovým
cukrem. 			
Dobrou chuť
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Dění obrazem

13. října - burčákový pochod pod Dubňansků horů

28. října - ohňostroj k oslavě 100 let výročí republiky

31. října - lampiónový průvod pořádaný Centrem pro rodinu Knoflíček

Plesová sezóna 2019
5. 1. 4. ples vinařů
12. 1. Reprezentační ples města Dubňany
19. 1. Ples školy ve stylu „JEANS“
26. 1. Ples na vlně swingu – Poslední plavba
2. 2. Ples PRUNUS MORAVIAE

