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Probuzení
Anna Ingrová

Jarní víření
vystupuje ze země
a odnáší smrtky
do vody studené.
Vzpomínky na zimu –
stopy podél cest.
Tráva a pampelišky
tam budou kvést.
V němém úžasu –
červánků scenérie –
probuzení
a vykročení do nového dne.

Javor z jara
František Trtílek

Nejjarnější zeleň co znám,
javor má,
když lístky ze tmy pupenů,
ještě nenažehlené,
poprvé zhlédnou svit země.
Fascinovány sluncem
nezadržitelně a odhodlaně
roztahují své dlaně,
aby jejich darem
každou chvíli posloužili
hmyzu, ptákům, lidem.
Jaro, vítejF
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Z usnesení rady města
RM d o p o r u č i l a ke
schválení Zastupitelstvu města
Dubňany návrh rozpočtu
Města Dubňany na rok 201 7.

RM s c h v á l i l a umístění
nového typu autobusové zastávky na točnu v Jarohněvicích, a to na původní místo,
kde stála odstraněná,
RM s c h v á l i l a doplnění zdevastovaná plechová bouda.
Plánu rozvoje města Dubňany o následující akce: 2. etapa RM s c h v á l i l a dle dopochodníku v Jarohněvicích, ručení TS Dukos Dubňany,
komunikace z Horní Huti ke p.o. nákup „Traktorového náKumbálku, parkování a MK věsu kontejnerového“ od firza zdravotním střediskem a my Agrotos, spol. s.r.o.,
promenádu na Močidlech.
Brněnská 40a, 695 01 Hodonín, za kupní cenu 265 000
RM s c h v á l i l a celkový Kč bez DPH.
odvod z rozpočtu TS Dukos
Dubňany, p.o. do rozpočtu RM s c h v á l i l a vyjádřit
Města Dubňany ve výši
souhlasné stanovisko s Peti382 248,59 Kč.
cí obcí a měst k návrhu nového zákona o odpadech.
RM d e l e g u j e Bc. Janu
Křížkovou do dozorčí rady Mik- RM u k l á d á dopravní kororegionu Hodonínsko, Masary- misi, aby ve spolupráci s městkovo nám. 53/1 , 695 01 ským úřadem vyzvala Správu
Hodonín, IČO: 71 248633.
a údržbu silnic k obnovení
přístupu k polím za hřbiRM s c h v á l i l a Mateřské tovem. Na způsobu napraškole II Dubňany, p.o. využití vení současného stavu se
finanční prostředků z rezervní- SUS dohodne s městem.
ho fondu organizace na nákup multimediální katedry pro RM s c h v á l i l a návrh
předškolní děti.
předložený kulturní a sportovní
komisí na rozdělení dotací
RM d o p o r u č u j e Zastu- z rozpočtu Města Dubňany
pitelstvu města Dubňany schvá- spolkům pro rok 201 7.
lit příspěvek v místní části
Jarohněvice (včetně Finských RM s c h v á l i l a zadání
domků) na pořízení tělesa vypracování PD – „Polní cesta
domovní čistírny odpadních Horní Huť“ na p.č. 3389/1
vod ve výši 50% nákladů, nej- Ing. Vojtěchu Holubovi,
výše však 25 000 Kč na jeden Kovářská 1 409, Strážnice,
rodinný dům. Příspěvek bude dle předložené nabídky.
poskytnut až po samotné
realizaci.
RM u k l á d á městskému
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úřadu oslovit Českou poštu
s.p. s nabídkou, aby pořídila
novou rolovací mříž do zadního vstupu Pošty Dubňany.
V případě souhlasu budou
náklady za ni následně odečteny ze splátek za nájem
prostor, max. do výše 61 000
Kč.
RM v y d a l a Sazebník
úhrad za poskytování informací dle zákona č. 1 06/1 999
Sb., o svobodném přístupu
k informacím pro rok 201 7.
RM s c h v á l i l a předložený návrh na přidělení
dotací spolkům z rozpočtu
Města Dubňany na rok 201 7.
RM s c h v á l i l a zařadit
část parkoviště u kostela,
dosud vedenou jako parková
zeleň, v územním plánu
Města Dubňany do ploch pro
parkování.
RM n e s c h v á l i l a bezplatné umístění 8ks reklamních
cedulí zvoucích k návštěvě
stavební výstavy „STAVÍME,
BYDLÍME“ na sloupy veřejného osvětlení.
RM s c h v á l i l a Plán odpadového hospodářství Města
Dubňany 201 7 – 2026.
RM u k l á d á odboru investic a správy zařadit do
plánu prací požadavky obyvatel Horní Huti za podmínek
dalšího upřesnění a zjištění
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možného způsobu jejich naplnění.
RM s c h v á l i l a změnu
počtu nevytěžené dřevní
hmoty v Dodatku č. 1 0 ke
Smlouvě o nájmu ze dne
25.3.2004 mezi Městem
Dubňany a panem Lubomírem Skočíkem na hodnotu
5 346 m 3 a u l o ž i l a starostovi uzavřít Dodatek
č.1 0.
RM p o v ě ř i l a odborného llesního hospodáře Ing.
Petra Kvapila vypracováním
plánu těžební a pěstební
činnosti v městském lese na
rok 201 7.
RM s c h v á l i l a dle § 1 02
odst. 3 a v souladu s § 85
písm. a zákona č. 1 28/2000
Sb., zákona o obcích, nabytí
(stavby) místní komunikace
– chodník na ulici Hodonínská na pozemcích p.č.
2224/1 , 2224/1 3, 2230/1 ,
2230/3, 2283/9, 2283/1 0,
2283/11 , 2283/1 8, 3831 /1 ,
3831 /2, 3831 /3, 3831 /4,
3831 /5, 3831 /6, 3831 /7,
3831 /8, 3831 /9, 3831 /1 0
v k.ú. Dubňany dle Kolaudačního souhlasu č.j.
MUDU 3462/1 6 výst. ze dne
1 .1 2.201 6 do majetku Města
Dubňany. Investorem stavby
bylo město Dubňany, které
převzalo dokončenou stavbu
podle zápisu o předání a
převzetí dne 1 9.9.201 6.
RM s c h v á l i l a za dodavatele programového vybavení docházkového systému

na městském úřadu firmu
Alfa Software, s.r.o., Pražská 22, 339 01 , Klatovy, IČO:
2635981 2, za cenu 63 01 6 Kč
bez DPH.
RM s c h v á l i l a složení
městského krizového štábu:
Předseda:

František Tříska
Místopředseda:

Bc. Jana Křížková
Tajemník:

Ladislav Ilčík
Členové:

Renata Prokopenková
Radim Karban
Ing. Petr Příkaský
Michal Kuřil
RM s c h v á l i l a položkový rozpis rozpočtu Města
Dubňany na rok 201 7.
RM s c h v á l i l a zásady
používání Sociálního fondu
v roce 201 7.
RM s c h v á l i l a dosavadní postup a průběh
prací v rámci plánovaných
stavebních úprav budovy
městského úřadu.

práce v lesích Města
Dubňany v roce 201 7.
RM s c h v á l i l a konání
Příměstského tábora pro
děti z Dubňan v termínu
24. – 28.7.201 7 za cenu 300 Kč
bez oběda a 500 Kč s obědem.
RM s c h v á l i l a Účetní
odpisový plán pro rok 201 7
firmě TS Dukos Dubňany,
příspěvková organizace,
IČO:71 23281 8, včetně nařízeného odvodu Městu
Dubňany ve výši celkem
65 61 4,80 Kč.
RM s c h v á l i l a možnost
nájmu smuteční síně za
účelem rozloučení bez smutečního obřadu, a to ve
dnech pondělí až sobota za
cenu 500 Kč/max. 1 hod.
RM n e m á n á m i t e k
proti plánované rekonstrukci
televizních kabelových rozvodů firmy NOEL s.r.o.,
Hodonín, ovšem požaduje
před její realizací předložení
podrobné technické dokumentace.

RM s c h v á l i l a uzavření
Smlouvy o dílo mezi Městem
Dubňany, Nám. 1 5. dubna
11 49, 696 03 Dubňany, IČO:
00284882 a firmou Chavet
DDD s.r.o., Lesní 1 492, 696
42 Vracov, IČO: 29352754,
o provedení deratizace na
území Města Dubňany za
cenu 40 000 Kč bez DPH.

RM s c h v á l i l a konání
výletu pro rodiny s dětmi
v rámci příměstského tábora
v termínu 29.- 31 .7.201 7 podle předložené cenové a nákladové kalkulace.

RM s c h v á l i l a podmínky výběrového řízení pro

MÚ
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Plánované investiční akce v roce 201 7
Tak jako každý rok i letos Město Dubňany
chystá investiční stavby:
Jednou z nich je "Parkoviště u kostela
a celková úprava náměstí" . V minulém roce byla dokončena ulice Na Dílech. Na tuto
ulici navážeme tak, že budeme pokračovat
ulicí, která nás dovede na v současné době
nevzhledné parkoviště. Bude se jednat o rekonstrukci místních komunikací, u rodinných
domů vpravo je mezi stávajícími vjezdy navrženo podélné parkovací stání a po celé délce komunikace chodník. Z této komunikace
je přístup na rekonstruované parkoviště se
šikmým a kolmým parkovacím stáním. Celková úprava náměstí bude dotvořena chodníky,
které propojí komunikace. Konstrukce vozovky na i mimo parkoviště je plánováno
z asfaltobetonu. Parkovací stání podélné bude ze zámkové dlažby a parkovací stání na
parkovišti z dlažby drenážní. I v této lokalitě
je plánována výsadba nové zeleně z již
několikrát zmíněného projektu Revitalizace
zeleně v Dubňanech. Tato akce si vyžádá investici okolo 3mil. Kč. V neposlední řadě půjde i o reprezentativní přivítání co se týká
příjezdu od Ratíškovic.
Další plánovanou investiční akcí tohoto roku
je "Parkoviště za zdravotním střediskem
včetně rekonstrukce místní komunikace" .

Jedná se o nové parkoviště za budovou Policie ČR a navýšení počtu parkovacích míst
za zdravotním střediskem. Nyní tam auta
stojí v tzv. zeleném, což po rekonstrukci
stávající místní komunikace již nebude
možné. Stávající komunikace je z betonu,
který bude zfrézován. Nový povrch bude z asfaltoživičného krytu. Celkově dojde k navýšení
parkovacích míst a tím ke zvýšení komfortu
jak pacientů, tak obyvatel žijících v bytových
domech U Mlýna. V současné době nemáme
hotovou projektovou dokumentaci, která by
nám nastínila plánovaný náklad.
Nepotěšila nás zpráva společnosti Vak
Hodonín, a.s. V jarních měsících se chystají
pokračovat v opravě vodovodního přivaděče, a to na ulici Nádražní v úseku po levé
straně před křižovatkou na ulici Fr. Vlacha až
po poslední rodinný dům na ulici Nádražní.
Délka opravovaného úseku činí 944 metrů
a průměr nového PVC řadu bude 300 mm.
Bohužel, práce se částečně dotknou i našeho nového chodníku, jelikož nový řad do něj
zasahuje. Ten bude muset být rozebrán, a to
v délce asi 1 55 metrů. Zbývající trasa nového potrubí vede v zeleném pásu a v přilehlé
asfaltové komunikaci. Veškeré povrchy budou ze strany zhotovitele uvedeny do původního stavu. Investorem této velké opravy
je Vak Hodonín, a.s.
Mezi nejrozsáhlejší investiční akci řadíme

dodělání chodníků, cest a parkovacích
stání na sídlišti . Součástí tohoto projektu

bude i vybudování nového dětského hřiště
před prodejnou COOP na sídlišti. Hlavní
myšlenkou projektu je dostatečně zabezpečit
počet parkovacích míst. Tento projekt pro
Město Dubňany zpracovává Ing. Leoš Kučeřík. Počítáme s navýšením počtu parkovacích
míst o 1 00. Jedná se především o parkovací
místa na ulici Palackého, kde přibydou mezi
bytovými domy i celá parkoviště. Řešeno
bude parkování vedle bytového domu, kde
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v současné době sídlí městská policie a parkování za kavárnou. V neposlední řadě jsou
parkovací místa navržena ve dvoře u garáží
z ulice Havlíčkova.
V současné době probíhají stavební práce
a úpravy kulturního domu . V minulém roce
byl vybudován výtah, který si vyžádal investici téměř 1 mil.Kč. Úpravy kulturního domu se
týkají především půdních prostor a jejich využití. Stavební práce spočívají především

v zateplení půdního prostoru, rozvodu
inženýrských sítí a vytvoření nového prostoru. Tento prostor může být využíván spolky
nebo budou vytvořeny kanceláře včetně archivu a sociálního zázemí. Práce si vyžádají
náklad ve výši okolo 4mil.Kč. Předpokládané
ukončení prací bude do konce letošního roku.
MÚ

Podezřelý kouř z komína přivolá kontrolu kotle
Majitelé kotlů si měli do konce prosince 201 6
zajistit revizi zdroje tepla. Kdo to neudělal,
hrozí mu až dvacetitisícová pokuta. Každý
občan, který vlastní kotel na tuhá paliva
o tepelném příkonu od 1 0 do 300 kW
včetně, si musí podle zákona o ochraně
ovzduší jednou za dva kalendářní roky
zajistit technickou kontrolu tohoto kotle, a to
prostřednictvím osoby, která má k této
kontrole uděleno oprávnění. To platí pro
kotle, kamna, krby, krbové vložky, včetně
podomácku vyrobených kotlů o uvedeném
příkonu s tím, že povinnost se týká
rodinných domů i veškerých chat.

Kdo může očekávat oznámení o návštěvě
kontroly?

Od 1 . ledna 201 7 začala platit novela
zákona č. 201 /201 2 Sb., o ochraně ovzduší,
v platném znění, o kontrolách domácích
topenišť, které by měly vyloučit nebezpečné
zatápění odpadky. Samotné kontroly kotlů
budou probíhat především tam, kde je
zřejmé, že do ovzduší odchází z daného
domu viditelně odlišný kouř.

Orgánem ochrany ovzduší příslušným ke
kontrole dodržování povinností stanovených
provozovateli lokálních zdrojů anebo k ukládání nápravných opatření či pokut za jejich
porušení, je místně příslušný obecní úřad
s rozšířenou působností, pro naše město je
to Městský úřad Hodonín, Odbor životního

Každý majitel kotle na tuhá paliva, krbu či
kamen. Zástupci odboru životního prostředí
budou ale nejprve reagovat na podněty, které
na úřady odeslali lidé, kteří upozornili na
spalování plastů u souseda či jinde v obci.
Úředník ale nemůže jen tak u domů zazvonit
a žádat přístup ke kotli. Dle kontrolního řádu
musí být občan předem o kontrole informován. Zákon neumožňuje, aby úřední kontrola proběhla bez avíza, tedy bez prvotního
písemného upozornění na podezření z porušování zákona o ochraně ovzduší.

prostředí, Národní třída 25, 696 01 Hodonín, tel.: 51 8 31 6 395, tady je případně
možné si nahlášenou návštěvu ověřit.

Kontrolující pracovníci se vždy prokážou služebním průkazem úřadu a mohou vstupovat
pouze ke kotli nebo do skladu paliva. Do jiných části domu nemají přístup.
MÚ
ilustrační foto
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Revitalizace zeleně v Dubňanech
Vyjádření projektanta

Projekt „Revitalizace zeleně v Dubňanech“ byl od
samého počátku konzultován na Agentuře ochrany
přírody a krajiny v Brně, která zajišťuje příjem žádostí
o dotace. Agenturou byla
realizace projektu výslovně
doporučena, protože projekt
řeší rozsáhlé území katastru
města s výrazným dopadem
na posílení biodiverzity a
členitosti sídelních biotopů,
podporu ekologické stability
a estetické funkce v urbanizovaném prostředí.
Projekt je tedy zaměřen na
revitalizaci významné sídelní
zeleně s důrazem na použití
domácích a dlouhověkých
druhů dřevin (obnova významných solitér a skupin
stromů a tradičních ovocných
alejí). Vzhledem k rozsahu
řešeného území a charakteru samotného projektu byl
tento v žádosti o dotaci

8

úspěšný a dostal nejvyšší
bodové hodnocení v rámci
celé České republiky.
V rámci projektu došlo ke
kácení provozně nebezpečných stromů, které byly
určeny na základě podrobné
analýzy zdravotního a provozního stavu stromů. Kácené
stromy měly známky mechanického poškození, dále
napadení houbovými infekcemi s narušenou stabilitou,
s četnými dutinami a defekty. Dále byly káceny stromy,
jež byly v kolizi s budovami
a vedením technické infrastruktury. Celkem bylo
pokáceno 50ks stromů, které budou nahrazeny bohatou
kvalitní výsadbou stromů
min. výšky 3m, které odpovídají kvalitativním třídám
jakosti 1 . Veškeré práce a
výsadby jsou pod dohledem
zástupců města, autorského
a technického dozoru a také

ekologicko biologického dozoru, který hájí zájmy ochrany přírody a krajiny. Celkem
bude vysazeno 237ks alejových stromů, 5305ks keřů,
887ks dřevnatých trvalek,
1 07ks bylin, 1 905ks cibulovin,
1 25m2 lučního společenstva
a 1 282m2 trávníku.
V rámci dotačního projektu
bude zajištěna také následná
péče o výsadby po dobu 3 let
a následně navazujících 7 let,
kdy budou výsadby pravidelně
kontrolovány, bude zajištěna
zálivka, vypletí výsadeb, odborné zapěstování mladých
stromků a dále výměna
uhynulých jedinců za nové.

Ing. Alena Vránová
Ateliér zahradní a krajinné
architektury
Uherské Hradiště
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Rady pro stavebníky
Doplňkové stavby – mohou být realizovány

v zastavěném území v souladu s platným
územním plánem a jsou to např. pergoly, kůlny, dřevníky, sklady na nářadí, oplocení, atd.
Územní rozhodnutí, územní souhlas nebo
ohlášení nevyžadují:
doplňkové stavby na pozemku rodinného
domu nebo pozemku pro rodinnou rekreaci,
které mají zastavěnou plochu do 25 m 2, do
5 m výšky s jedním nadzemním podlažím,
podsklepená max. do 3 m hloubky, kdy však
musí být naplněn požadavek, že budou
umístěny min. 2 m od společných hranic se
sousedními pozemky
bazény do 40 m 2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území, opět
však umístěné ve vzdálenosti nejméně 2 m
od společných hranic
skleníky do 40 m 2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky bez podsklepení, kdy musí být zachován odstup nejméně 2 m od společných
hranic

Oplocení – stavebním zákonem není uloženo,

že je nezbytné stavby pro bydlení oplocovat,
ale z obecného pohledu je to však vhodné
a žádoucí.
Oplocení pozemku nesmí svým rozsahem,
tvarem a použitým materiálem narušit charakter stavby na oploceném pozemku a jejího
okolí a nesmí omezovat rozhledové pole
sjezdu připojujícího stavbu na pozemní ko-

ilustrační foto

munikaci. Provedení stavby oplocení nesmí
ohrožovat bezpečnost osob, účastníků silničního provozu a zvířat. Stavba oplocení
nepodléhá ohlášení, je však nezbytné požádat stavební úřad o jeho umístění buď na základě územního souhlasu za předpokladu
doložení souhlasných stanovisek všech vlastníků sousedních nemovitostí na situačním výkrese stavby. Při nedodržení tohoto požadavku
podléhá územnímu rozhodnutí.

Před realizací stavebního záměru je vždy
vhodná konzultace s příslušným stavebním
úřadem.
Obecný stavební úřad
Dubňany

Ing. Petr Prášek
vedoucí
tel. +420 51 8 698 51 5
Hana Hanáková
referent
tel. +420 51 8 698 51 6
ilustrační foto
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Z činnosti městské policie

Vážení spoluobčané, dnes bych Vám rád
přiblížil práci Městské policie Dubňany ze
statistických údajů za rok 201 6, které v souladu s ustanovením § 2 písm. i) zákona
č. 553/1 991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, musí městská policie
předkládat Ministerstvu vnitra České republiky. V roce 201 6 zjistili strážníci Městské policie Dubňany celkem 31 4 přestupků.

V blokovém řízení bylo projednáno celkem
147 přestupků, uložením blokových pokut
v celkové částce 84.800,- Kč, kdy z toho bylo
řešeno:
- 92 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (parkování, překročení rychlosti,F)
- 2 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- 8 přestupků proti veřejnému pořádku
- 3 přestupky proti občanskému soužití
- 4 přestupky proti majetku
- 38 ostatních přestupků (porušení obecně
závazných vyhlášek a nařízení obce).

Příslušným správním orgánům bylo oznámeno k projednání 1 8 přestupků a 1 49 přestupků vyřešili strážníci domluvou.

Za uplynulý rok pak strážníci oznámili Policii
ČR v jedenácti případech podezření ze
spáchání trestného činu a nalezli dvě pohřešované osoby.
Z další činnosti městské policie vyplynulo, že
bylo zjištěno třicet záborů veřejného
prostranství (nejčastěji se jednalo o palivové
dříví či stavební materiál) a porušení
oznamovací povinnosti, bylo zjištěno a označeno jedenáct vraků motorových vozidel.
Dále bylo zaevidováno 22 nalezených věcí,
především jízdních kol, mobilních telefonů
a klíčů. Strážníci dále odchytili 45 zvířat, kdy
jde především o toulavé psy, ale bylo odchyceno i několik hadů, štír či husy. V neposlední řadě stojí za zmínku i fakt, že strážníci
v 58 případech vyjeli k případu společně
s PČR či na základě žádosti policie.
Z výše uvedených statistických údajů je zřejmé, že došlo k mírnému nárůstu přestupkového jednání na území města. Po
vyhodnocení všech skutečností přistoupila
Městská policie Dubňany k zpřísnění sankcí
za zjištěné protiprávní jednání, neboť snaha
řešit věci domluvou nepřinesla zlepšení
stavu.
Ladislav Ilčík
velitel Městské policie Dubňany

PLATNOST ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2007  2017
Ministerstvo dopravy varuje řidiče, aby čením platnosti řidičského průkazu a je
si zkontrolovali údaje na dokladech. zcela bezplatná. Lhůta pro vydání nového
Během roku 201 7 totiž vyprší platnost řidičáku je 20 dní, o výměnu lze požádat
více než 800 tisíc řidičských průkazů. také ve zrychlené lhůtě do pěti pracovních
Jedná se o průkazy z roku 2007 s platností dnů. Za expresní vydání si ale řidiči připlatí
na 1 0 let. Právě v tomto roce se 500 korun.
registrovalo nejvíc řidičáků v historii
(1 1 46 51 8). Výměnu ale zatím provedlo
jen 30 procent lidí.
"Největší počet řidičských průkazů vyprší
během března, října a listopadu tohoto
roku. Řidiči by si měli platnost svého
řidičského průkazu pohlídat a dostatečně
včas požádat o jeho výměnu, aby se
vyhnuli frontám," upozorňuje ministerstvo
dopravy. Pokud nepožádáte o nový řidičský
průkaz včas a budete řídit i po uplynutí jeho
platnosti, riskujete pokutu za řízení bez
platného řidičského průkazu - až 2500 korun.
ilustrační foto
Výměnu lze provést již 3 měsíce před skon-
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Fejeton na téma psích hromádek
„Tatínku a proč jsou na
chodníku ty hnědý hovínka?“
„Andulko, říká se hnědé a je
to právě o těch pravidlech,
jak jsme se bavili, když
bychom si pořídili pejska. Víš,
jak jsem ti říkal, že pokud ti
ho koupím, budeme se muset
o něj starat, a vyplývají z toho
iurčité povinnosti. Nejenom
doma, ale i venku a vždycky,
když se pejsek vykaká, tak
po něm musíme uklidit a sebrat hovínka, aby to nevypadalo právě jako teď tady.“
Potichounku jsem kráčela za
tatínkem s dcerkou v náručí,
který vyšel z mateřské školky,
poslouchala jejich rozhovor
a musela se usmát. Krásné
bylo to, jak tatínek s láskou
a něhou dcerušce objasňuje
ty „hnědý hovínka“, která vykukovala po všech stranách
právě odtávajícího sněhu na
chodníku, smutné však bylo
to, že ačkoliv se to rodiče
snaží svým dětem vštěpovat
již od mládí, někteří dospělí,
ač již věkem způsobilí, svými příkladnými „dospěláckými“ činy tak nečiní, spíše
naopak.

Kdo z nás si nepřinesl domů
nějakou tu nálož v podobě
voňavé mazlavé hmoty na
botách? Kdo z nás nemusel
kličkovat po chodníku, aby
do takovéto psí nástrahy nešlápl?
Dnešní populace si pejsky
velmi oblíbila. Nejsou již výsadou jen domečků a dvorků, ale také lidí bydlících
v bytové zástavbě. Jsou to
naši kamarádi, spřízněné
duše, bojovníci proti samotě
a láskyplní ochránci, kteří
nám poskytují společnost
a zpříjemňují samotu, přináší nám radost, chybějící pohyb, někdy nahrazují i rodinu
či děti, nebo také právě dětem připomínají, že i zvířátka
jsou naší součástí a že je
potřeba se o ně starat.
Tito pejsci, chytrá to zvířátka, již vědí jak aportovat a přinést noviny, jak tančit spolu
s páníčkem, jak štěkat na
povel, ale ještě se nenaučili
používat záchodky a toaletní
papír, což je ale zase dobře,
protože jinak by je to připravilo o jejich zvířecí přirozenost a důstojnost.

V našem městě je umístěno
na stovku odpadkových
košů a kontejnerů a je jen na
nás, uvědomělých páníčcích, jak se budeme v našem městě cítit a s jistotou
pohybovat. Čistota města
netkví jenom v tom, kolikrát
za den projede čistící auto
technických služeb po ulicích, ale především o tom,
že začneme každý sám u sebe a začneme ctít životní
prostředí a vážit si okolí,
v kterém žijeme a tím být
příkladem pro naše děti.

Dagmar Žurovcová

TS Dukos Dubňany oznamuje občanům termín úklidu zelených hromádek
z městských pozemků.

Zelená hmota, tráva, klestí, např. i s příměsí zeminy, smetků z krajnic, uložená občany volně na veřejném prostranství bude pravidelně svážena v pondělí jednou za

1 4 dní, vždy shodně s termínem svozu popelnic komunálního odpadu.
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Cvičení s Martou
Dnešní svět a doba jsou přesyceny virtuální realitou, počítači, televizí, chytrými telefony.
Všechny tyto moderní výdobytky nás vedou spíše směrem k strnulé a stabilní neaktivitě. Trpí
celý náš člověk. Od fyzična po psychiku. Nejhorší na tom je fakt, že i děti a mladí lidé, kteří
mají mít přirozený kladný vztah k pohybu, jsou naší společností dotlačeny spíše k pasivitě
a letargii a pohyb je pro ně jen vzdálený pojem, patřičně odpuzující a neatraktivní. Vzpomínám na svého učitele tělocviku, který nám s oblibou připomínal, že to, co se nehýbe a nedostává kyslík, to se oslabí a zakrní a tam, kde se nedostává krev případně i odumře. Žertoval
tak nejenom na úkor našich znalostí a našich chytrých hlav, ale především o našich svalech
a tělu.
V tomto čísle občasníku bych vám chtěla přiblížit další druh cvičení, který je možno v Dubňanech
provozovat. Jedná se o cvičení jak pro ženy, tak i pro muže, které vede zkušená lektorka
Marta Kolaříková. Aerobiku se věnuje již od svých osmnácti let, kdy si udělala kurz lektorky
aerobiku pod Českou asociací Sport pro všechny ČASPV Brno. Ve svém koníčku se průběžně vzdělává, navštěvuje různé semináře a kurzy, kde čerpá nové poznatky a rady.
Poprosila jsem paní Kolaříkovou a krátký rozhovor a o přiblížení této aktivity, která je svižná
a svěží, plná energie a radosti z pohybu.

O jaké cvičení tedy jde a pro koho je ur- takzvaný kyslíkový dluh. Druhou variantou
jsou sporty aerobní, které primárně snižují
čeno?
Je určeno pro každou věkovou kategorii
a nejen pro ženy, ale i pro muže. Je zaměřeno na různé svalové partie a části těla.
V hodinách střídáme posilování s činkami,
gumou, overbalem, cvičíme step aerobik,
zumbu a strečink s prvky jógy.

Jak se tyto styly cvičeníod sebe liší?

Mezi jednotlivými druhy cvičení je velký rozdíl. Některé se zaměřují na budování kondice a posílení srdce, těm říkáme anaerobní,
protože jsou velmi silové a vzniká při nich

12

množství tělesného tuku a zvyšují aktivní tělesnou hmotu - svaly. Aby docházelo k redukci váhy, je třeba kombinovat oba druhy.
Tempo si zvolí každý sám. Samozřejmě musíte ale brát v úvahu, že formování postavy
je nelehký proces, při kterém je potřeba vytrvat a může to i bolet.

Jak to tedy funguje, jak to mám udělat,
abych zpevnila tělo, případně shodila nějaké to kilo?
Jsou různé druhy cvičení, jak redukovat tuk,
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cvičně v Sokolovně Dubňany nebo kdekoliv
jinde, nezapomeňte na to, že pohyb je přirozenou součástí života a to jak se budeme cítit, záleží na každém z nás. Nejenom dobrý
pocit ze cvičení, ale i změna prostředí, odpoutání se od každodenního stereotypu
a běžných starostí se projeví na vaší kondici
a psychice.

Na závěr nám ještě řekněte důležitou
informaci, a to kdy a kam můžu přijít a co
tak i posilovat svaly, ale musíte nutně do- budu potřebovat?
držovat jejich postup a pravidelnost. Cvičební
jednotka u nás představuje 45min, která zajišťuje dostatečné formování postavy. Při cvičení dochází k posílení kardiovaskulárního
systému a uvolnění endorfinů, což má za následek vyvolání příjemného pocitu ze cvičení.
Každý sval vydrží všeobecně 48h posílený
a protažený, proto bychom měli cvičení opakovat každé dva dny. Každá další pohybová
aktivita je čistě na vás. Ať už cvičíte v tělo-

V našich hodinách potřebujete pouze kvalitní
obuv a tekutiny. Veškeré cvičební pomůcky
jsou k dispozici. Cvičení probíhá na Sokolovně na ulici Lipová, dvakrát týdně, vždy
v pondělí a ve středu od 1 9.30 do 20.1 5 hodin.

Přijďte, těšíme se na Vás!

S Martou Kolaříkovou si povídala
Dagmar Žurovcová

Zajištění lékařské pohotovostní služby, pohotovostní služby v oboru
zubní lékařství a prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení v nejbližším okolí od 1 . 1 . 201 7 do 31 . 1 2. 201 7.
HODONÍN

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

LSPP pro dospělé a pro děti: v pracovní den: 1 7,00 hod. – 22,00 hod.
so, ne, svátky: 8,00 hod. – 20,00 hod.

KYJOV

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Pohotovostní služba: v pracovní den: 1 5.30 - 6.00 hod.
so, ne a svátky: nepřetržitě 24 hodin
LSPP pro děti: v pracovní den: 1 6.00 - 21 .00 hod. / so, ne a svátky: 8.00 - 20.00 hod.
LSPP stomatologická: so, ne a svátky: 8.00 - 1 3.00 hod.
Mimo tuto dobu je stomatologická LSPP dostupná v Úrazové nemocnici v Brně, Ponávka
6. Ve všední dny od 1 7.00 do 7.00 hod., o víkendech a svátcích nepřetržitě.
Prohlídky těl zemřelých - nepřetržitě.

BŘECLAV

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

LSPP pro dospělé a pro děti: v pracovní den: 1 7.00 - 22.00 hod. / so, ne a svátky: 8.00 - 20.00 hod.
LSPP stomatologická: so, ne a svátky: 8.00 - 1 3.00 hod.
Mimo tuto dobu je stomatologická LSPP dostupná v Úrazové nemocnici v Brně,
Ponávka 6. Ve všední dny od 1 7.00 do 7.00 hod., o víkendech a svátcích nepřetržitě.
Prohlídky těl zemřelých - nepřetržitě.
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Centrum pro rodinu
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Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s. bylo
založeno v říjnu 201 5 iniciativou pěti kamarádek s malými dětmi v prostorách bývalého
Hornického učiliště a navázalo tak na významnou tradici Centra pro rodinu Srdíčko,
které působilo v našem městě již řadu let.
Jako většina mateřských a rodinných center

Návštěvníci centra mohou využívat volnou
hernu, kuchyňský kout, kde si mohou uvařit
kávu nebo čaj, případně ohřát přinesené jídlo. Centrum pro rodinu je vybaveno
přebalovacím pultem, jídelní židličkou
a odpočinkovou zónou s čtenářským
koutkem. Herna je otevřena pro všechny ro-

se i my snažíme podpořit aktivitu rodin v místě,
kde žijeme, vytvářením přívětivého prostředí,
kde mohou děti a rodiče nebo prarodiče aktivně trávit svůj společný čas, setkávat se a komunikovat s druhými, účastnit se tvořivých
programů, vzdělávat se, odpočinout si a nabrat
nové síly a inspiraci v každodenní péči o děti.
Významným krokem byl pro nás vstup do
Sítě pro rodinu, která sdružuje více než
280 center.
Mateřská a rodinná centra lze považovat za
příklad „Family friendly“ služby, která působí
preventivně proti sociální izolaci rodičů pečujících o děti na mateřské nebo rodičovské
dovolené, posiluje mateřskou roli ženy a přispívá k rozvoji občanské společnosti. Naprosto ojedinělý je přitom potenciál rodinných
center v oblasti možné prevence sociálněpatologických jevů v rodině, v oblasti zvyšování rodičovských kompetencí, sladění
pracovního a rodinného života, potažmo udržování a zvyšování profesní kvalifikace rodičů – matek pečujících o malé dítě. Tedy
v oblastech celoevropsky vnímaných z hlediska podpory rodičů jako zásadní.

diče a prarodiče s dětmi pravidelně KAŽDÉ
ÚTERÝ od 1 5:00 do 1 8:00 v rámci tzv.

„HRAVÝCH ÚTERKŮ V OTEVŘENÉ
HERNĚ“ . Další dny dle domluvy a zájmu ma-

minek. Oblíbené jsou mezi maminkami lekce
„MAMI BUĎ FIT“ , (ÚTERÝ 9:30-1 0:30), při
kterých se scházejí maminky ke společnému
cvičení, aby se dostaly po porodu opět do
kondice. Cvičení probíhá v příjemné atmosféře, společně s dětmi, které cvičí s maminkami nebo se hrají v dětském koutku. Pro
menší děti je k dispozici dětská ohrádka nebo postýlka. Cvičením společně s dětmi se
motivují děti k pohybu již od dětství. Mezi
další pravidelná cvičení patří cvičení JÓGY,
které probíhá u nás v CPR KNOFLÍČEK
v PONDĚLÍ A ČTVRTEK od 1 9:30 h. Lekce
Jógy jsou vhodné i pro úplné začátečníky
a starší, kteří se potřebují hlavně jen protahovat.
Postupně naši činnost rozšiřujeme, snažíme
se reagovat na potřeby rodin s malými dětmi
a zajišťovat pro ně takové služby, které
požadují. Prostory KNOFLÍČKU tak lze využít
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i pro dětské oslavy nebo rodinná setkání.
Nově nabízíme i zapůjčení cestovní postýlky,
odsávačky mateřského mléka, monitoru dechu, nosítka Manduca nebo krosny pro
nošení dětí.
Významnou součástí programu CPR KNOFLÍČEK jsou nepravidelné vždy tematicky zaměřené programy během celého roku.
V posledních měsících jsme se tak mohli setkat
při Mikulášské besídce, Silvestrovské procházce s krmením lesních zvířátek a nedávno při akci Koulíme s prarodiči ve
Sportcentru Želva. Všechny akce jsou zaměřeny na setkávání napříč generacemi.
A na co se v KNOFLÍČKU můžete těšit? Měsíc březen je zaměřen především na DEN
ŽEN a VÍTÁNÍ JARA. DEN ŽEN společně
oslavíme příjemným posezením a relaxací.
Srdečně také všechny zveme ke společné
procházce a VÍTÁNÍ JARA v úterý 21 . března na farmu pana Chytila. Pro děti zde budou připraveny malé úkoly a krmení zvířátek.
Měsíc duben bude poté v duchu příprav na
Velikonoce a velikonoční tvoření s paní Pekárkovou ze Svatobořic-Mistřína a prodejní
výstavu jejích výrobků.
Na měsíc květen organizujeme „Rodinný
víkend“ s programem pro děti i rodiče, na
který je již nyní zaregistrováno téměř 20 rodin převážně z Dubňan.
Rády bychom v tomto roce zopakovaly sérii
přednášek zaměřených na výchovu dětí a rodičovské kompetence, které se u nás v Knof-

líčku konaly na podzim roku 201 6 v rámci
projektu: Rodina a zdraví „Spolu pro lepší
život“, který podpořil Jihomoravský kraj. Již
teď můžeme slíbit přednášku pana Opravila,
a také velmi oblíbené přednášky paní Ireny
Kubantové. Pro aktuální informace sledujte
prosím naše stránky.
Největším projektem v naší krátké historii je
zřízení a provoz Dětské skupiny KNOFLÍČEK, která je miniškolkou rodinného typu
pro děti od 1 roku . Vznik dětských skupin
vyvolala iniciativa ministerstva sociálních věcí a Evropský fond. Snahou bylo vytvořit
nadstandartní zařízení s celodenní péčí o dítě mimo rámec školního zákona a podpořit
tak slaďování rodinného a profesního života.
Díky tomuto projektu se nám podařilo zrekonstruovat prostory Centra pro rodinu a přizpůsobit je tak potřebám dětské skupiny.
Dětem je k dispozici nově vybavená denní
místnost s vlastním sociálním zařízením
a šatnami. Dodržení základních hygienických
norem ohledně prostoru pro děti a hygienického zázemí se neliší od hygienických
norem pro klasické MŠ. Rodiče zde mohou
umístit své děti pro celotýdenní docházku
nebo jen některé dny či dopoledne v týdnu
dle vlastních preferencí.
Domníváme se, že můžeme být pyšné na
ocenění, které se nám za naši činnost v roce
201 6 dostalo, a to získání certifikátu:
„Společnost přátelská rodině“ , kterou
každoročně uděluje Síť pro rodinu firmám,
organizacím nebo obcím. Toto ocenění je pro
nás další motivací a vědomím, že i přes
všechny překážky naši práci odvádíme dobře. Nejdůležitější je pro nás ale spokojenost
dubňanských rodin s dětmi.
(více informací na
www.knoflicekdubnany.cz nebo
https://www.facebook.com/Centrum-prorodinu-KNOFLÍČEK)
Ing.Helena Ševčíková
Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK
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Jak se žije v Mateřské škole I na sídlišti
Začátkem prosince roku 201 6 začala dětem
v mateřské škole na sídlišti sloužit nově vybudovaná multismyslová relaxační místnost
Snoezelen.
Původně jsem hledala uplatnění málo využívaných prostor ve sklepě a zamýšlela vybudovat relaxační místnost pro zaměstnance
školy. Nakonec jsem se přiklonila k myšlence
projektu, který by nabízel možnost relaxace
i pro všechny děti z mateřské školy. Probíhající rekonstrukce budovy dávala šanci zrealizovat nové plány. Pod odborným dohledem
mezinárodní lektorky Bc.Renáty Filatové z Ostravy proběhlo zaškolení pedagogů a další je
v plánu. Relaxační chvilky ve Snoezelenu
využívají nejen zdravé děti, kterých je v mateřské škole většina, ale i děti se speciálními
vzdělávacími potřebami, které také naši školu navštěvují.
Jedná se o multismyslovou místnost, kde se
rozvíjí všechny smysly. Je zde dostatek zra-
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kových podnětů, sluch rozvíjíme poslechem
relaxační hudby, máme zde aromalampy
a kvalitní esenciální oleje, takže v místnosti
je příjemná vůně, dostatek vjemů i hmatových nabízí různé pomůcky taktilně haptické a příležitostně zařazujeme i poslední
smysl a to je chuť. V edukačním procesu
slouží také jako podpůrné pedagogické
opatření. Probíhá zde dramaterapie a další
jiné terapie, které rozvíjí zdravý vývoj našich
dětí.
Mám také radost z toho, že Mateřská škola
na sídlišti získala v Operačním programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání dotaci ve výši
41 0.404,- Kč v rámci projektu „Učíme se
růst“. Díky této podpoře bude ve škole téměř
dva roky pracovat školní asistent, peníze využijeme na další vzdělávání pedagogů v oblasti osobnostně-profesní a na zvýšení
kvality předškolního vzdělávání, včetně
usnadnění přechodu dětí do základní školy.

fota: Josef Blecha
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Informace k zápisu do mateřských škol v Dubňanech
na školní rok 201 7/201 8
Přihlášku si mohou rodiče stáhnout na webových stránkách mateřských škol od 1 9.dubna 201 7 , nebo
si ji osobně vyzvednou v mateřské škole.
Žádost o přijetí (přihlášku) vyplní zákonný zástupce dítěte a nechá potvrdit zdravotní stav dítěte dětským
lékařem.

S takto připravenou přihláškou přijde k zápisu dne 4.5.201 7.
Potřebné dokumenty k zápisu:

občanský průkaz,
rodný list dítěte,
vyplněná žádost o přijetí dítěte, potvrzená dětským lékařem!!!
Upozornění:
Novela školského zákona, zákon č. 1 78/201 6 Sb. zavádí s účinností od září 201 7 povinné
předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění
povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.
Děti narozené od 1 .září 2011 do 31 .srpna 201 2 (a děti s odloženou školní docházkou) tedy
budou mateřskou školu navštěvovat v rámci povinné docházky.
S účinností od 1 . ledna 201 7 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září,
nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Jana Ilčíková
ředitelka MŠ I Dubňany

Zastupitelstvo města Dubňany vydalo na svém I. zasedání dne 8.3.201 7 Obecně závaznou
vyhlášku Dubňany č. 1 /201 7, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených
Městem Dubňany. Důvodem je povinnost příslušného městského úřadu poskytnout mateřské
škole před temínem zápisu seznam dětí, které mají být přednostně přijaté ke vzdělávání v dané
mateřské škole.
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Zprávičky ze školy
Škola není jen vyučování, ale i spousta dalších
aktivit. A já bych Vás tentokrát ráda s některými z nich seznámila.
Děti ze 4. tříd jezdí od října do března jednou
měsíčně bruslit na zimní stadión do Hodonína. Někteří bruslili poprvé a tak nechyběla
i „setkání“ s tvrdým ledem. Všichni se ale snaží
a za pomoci trenérů tento sport zvládají
s úsměvem.

V rámci projektu Anglické Vánoce jezdíme
každoročně v předvánočním čase se žáky
9. ročníku do Brna na divadelní představení.
Ve středu 1 4. prosince sehráli studenti gymnázia v angličtině hru W. Shakespeara The
Winter’s Tale (Zimní pohádka). S dílem jsme
se nejprve seznámili v hodinách angličtiny,
proto jsme všemu rozuměli. Zpestřením byla
dopolední návštěva vánočně vyzdobeného
nákupního centra a zasněžená cesta do Brna i zpět.
V listopadu jsme se již čtvrtý rok zapojili do
celostátní soutěže “Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Z 1 5 vybraných žáků
devátých tříd postoupila do II. krajského kola
v Brně tři děvčata - Johana Volfová, Katka
Koutná a Lucka Dohnálková. V prosinci zde
společně s dalšími soutěžícími řešili teoretickou část „chemika“. Bohužel se letos
z žádné z dívek nepodařilo postoupit. Snad
budou mít více štěstí v chemické olympiádě,
na kterou se již pilně připravují.
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Tradiční akcí školy je sportovní olympiáda.
Rozdělena je na dvě části – zimní probíhá vždy v předvánočním období, letní pak v červnu.
V zimě reprezentují každou třídu jednotlivci
ve stolním tenise, kuželkách a bowlingu,
družstva chlapců pak ve florbalu a děvčata
ve vybíjené. Soutěžící sbírají pro svou třídu
cenné body. Po vyhodnocení zimní olympiády vede v mladší kategorii třída 7. A, ve starší kategorii je na čele třída 9. A. Pro ostatní

třídy ale není nic ztraceno. Zvrátit vítězství
ve svůj prospěch mohou ještě v červnu.
Součástí tělesné výchovy na 1 . stupni je již
tradičně i plavecký výcvik. Výcvik se koná na
krytém bazéně v Ratíškovicích pod vedením
zkušených lektorek plavecké školy. Plavání se
účastní žáci 2. a 3. tříd naší školy. Výcvik je
rozdělen do deseti lekcí. Během výcviku se
žáci postupně seznámí s prostředím bazénu,
zdokonalí se v technice plavání a naučí se
spoustu důležitých dovedností při pobytu u vody.
V letošním mrazivém lednu se žáci I. stupně
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rozhodli, že pomohou opuštěným pejskům
v útulku v Hodoníně. Reagovali tak na žádost
o pomoc již podruhé. Doma posbírali nepotřebné deky, které zahřejí čtyřnohé obyvatele
útulku. V neděli 1 2. února jim předali společně
s Mgr. Zubkovou nejen deky a osušky, ale také nějaké hračky a psí pelíšek.

Žáci 6. ročníku mají v učebním plánu pěstitelské práce – dříve předmět s názvem „pozemky“. Kromě aktivit na malém školním
pozemku zvládají, jak jsme informovali v minulém čísle Občasníku, uklízet okolí školy.
Zdatní a zruční jsou i ve výtvarných činnostech.
V letošní mrazivé zimě nás potěšily krásné
růže, které nikdy neuvadnou!
Co myslíte, dokázali byste vyrobit z obyčejných listů takové neobyčejné růže?
Letošní mrazivá a konečně i zasněžená zima

vylákala v hodině tělocviku „za školu“ žáky 6.
tříd. Dováděli na sněhu, postavili sněhuláky,
uskutečnili souboje v koulované. Jsme rádi,
že máme školu v tak krásném prostředí. Ve
městě bychom si to asi nemohli dovolit.
Velmi zajímavá, poučná a současně i zábavná akce proběhla 1 . února ve školní tělocvičně. Interaktivní pořad Používám mozek
s podtitulem fyzikálně – přírodopisně – preventivní pořad zhlédli postupně žáci 3. – 9. ročníku.
Model mozku o rozměrech 2 x 2,5 metru,
model neuronu, ucha, lůžko s hřebíky, vůňostroj, povzbuzovadlo a další pomůcky využil autor k povídání o tom, proč je dobré
rozvíjet si mozek, jak se učit a jak ne, jak do
mozku vstupují informace, o smyslech, jak
zařídit, abychom si pamatovali. Zajímavé
bylo i zjištění o tom, jak na nás působí reklamní triky, nebezpečí od cizích osob, ale i
to, jak v hlavě vzniká strach a jak se mu
bránit. Neobvyklý pořad měl velký ohlas
nejen u dětí, ale i u vyučujících.
Také učitelé se neustále vzdělávají. Kromě
školení se zaměřením na jednotlivé aprobace
vyučujících pořádáme každoročně alespoň
jeden seminář „pro sborovnu“. Účastní se jej
všichni pedagogičtí pracovníci. Tentokrát jsme
se sešli 7. února v odpoledních hodinách nad
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tématem Aktuální školská legislativa – pedagog
mezi paragrafy. Seminář vedl PhDr. et Mgr. Jiří
Valenta, odborník na školskou legislativu, který
nás seznámil s výkladem právních ustanovení
školského zákona, zákona o pedagogických
pracovnících a pracovně právních předpisů, které se vztahují k výkonu pedagogické profese.
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Pokud se zajímáte o činnost školy, můžete
informace najít na našich webových stránkách.
Mgr. Zdeňka Šindarová
ředitelka ZŠ

Reprezentačnímu plesu vévodila polonéza
Plesovou sezónu v Dubňanech letos první
lednovou sobotu po několika letech znovu
otevřel ples města pořádaný Kulturní a sportovní komisí. Ples je společenská událost
obvykle slavnostní povahy a nám se poprvé
podařilo znásobit povahu plesu nacvičením
slavnostní polonézy. Na úvod je třeba vysvětlit několika slovy význam polonézy. Polonéza
je svým původem vznešený polský procesní
tanec, tančící páry pochodují dokola v tanečním
sále, hudba je v trojdobém taktu a mírném
tempu. Vznešenost polonézy doplňuje a násobí slavnostní oblečení tanečníků.
Na začátku školního roku jsme oslovili žáky
9. a 8. tříd s prosbou o spolupráci ve formě
nacvičení slavnostní polonézy. Byli jsme příjemně překvapeni, neboť se přihlásilo
celkem 1 2 chlapců a 23 děvčat. Společně
jsme pak začali vždy v neděli večer pilně trénovat. Tanec se natolik tanečníkům zalíbil,
že přišli s nápadem nacvičit ještě jeden
taneční kousek, který chtěli také prezentovat
na reprezentačním plese. Jejich prosbě jsme
vyhověli a připravili tak kromě polonézy ještě
jeden tanec, který byl skvělým doplňkem plesu. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat
tanečníkům, kteří byli ochotni obětovat svůj
volný čas a zpříjemnit a vyzdvihnout společenskou úroveň městského plesu nacvičením
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foto: Josef Blecha

polonézy. Dále chceme poděkovat jejich rodičům, kteří byli ochotni investovat do společenského oblečení tanečníků.
Plesy by měly být považovány za výjimečné
a slavnostní příležitosti k předvedení nejen
večerních toalet, ale také slušného vychování. Tato událost mimo jiné umožňuje
vzájemné setkávání lidí, kteří by se jinak
pravděpodobně nikdy nesetkali. Doufáme, že
se nám tímto plesem podařilo skloubit setkání
několika generací od té nejstarší až po tu
nejmladší – našich babiček a dědečků, maminek a tatínků, dětí a vnoučat a ostatních
spoluobčanů, kteří si přišli užít dojemnou
společenskou akci.
Mgr. Anděla Nedvědíková
členka Rady města Dubňany

foto: Josef Blecha
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Z historie
Doslovný přepis zápisů ze školní kroniky nás tentokrát zavede do nelehké doby před 70 lety,
tedy do počátku roku 1 947.

Opět dar Ameriky
V měsíci lednu obdržela naše obecná a měš
ťanská škola 33 kg čokolády. Byla to zásilka
americké čokolády z akce "Unrry", která ji při
dělila zemské sociální péči, aby ji dále rozdělila
čsl. školám. Děti přijaly čokoládu s velkou ra
dostí.
foto z archívu

ilustrační foto

Uhlí, darované škole
Letošní zima byla nad očekávání zlá. Silné
a dlouhotrvající mrazy jakož i sněhové závěje
způsobily velké nesnáze v zásobování škol pa
livem. Značná část škol, zejména ve velkých
městech musila pro nedostatek otopu přerušit
vyučování.
Také naší škole hrozilo zastavení vyučování
pro nedostatek otopu. Nebylo dříví, ani uhlí.
Tento kritický stav nastal pro naši školu v mě
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síci únoru. Bylo třeba rychlé pomoci. Příděl pa
liva byl vyčerpán. Mimo to místní školní rada
neměla peněz na zakoupení uhlí. Přerušit vyu
čování pro nedostatek uhlí na škole, která stojí
v uhelné oblasti, bylo by opravdu proviněním.
Aby k tomu nedošlo, zaslal ředitel škol
prosebný přípis na správu dolů „Boží pomoc“
a „Alberti“, ve kterém je prosil o rychlou pomoc.
Prosba byla vyslyšena. Zaměstnanci na obou
dolech darovali ochotně ze svého deputátu uhlí
pro školu. Celkové množství darovaného uhlí
činilo 180 q. Opravdu krásný čin, zasluhuje
největší pochvaly a vděčnosti. Dubňanští
horníci a úředníci na dole „Boží pomoc“ a „Al
berti“, patří vám čestné místo v pamětech
dubňanské školy!

M. Švejdová, uč. čekatelka, odchod ze
zdejší školy.
Dne 1. března odešla ze zdejší obecné školy pí
učitelka Marie Švejdová. Vrátila se na své
bývalé místo do Hovoran, odkud přišla.

Růžena Rybová, uč. ček., nastoupení
Na její místo nastoupila Růžena Rybová,
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uč. čekatelka v Rohatci. Pochází z Ježova
v okrese kyjovském. Vystudovala reál. gym
názium v Hodoníně, odkud do Dubňan dojíž
dí. Učitelskou dráhu zahájila v Mistřicích,
okres Uherské Hradiště.

Oslava narozenin presidenta Osvo
boditele.
Místní školy oslavily devadesáté sedmé naro
zeniny presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka
divadelním představením „Pro tatíčka Osvobo
ditele“. Představení bylo provedeno dvakrát,
dopoledne pro školní mládež a večer pro dospě
lé. Oslava byla zahájena projevem ředitele ško
ly. Návštěvníkům se představení velmi líbilo.
Na školách, které mají rozhlasové zařízení, vy
slechlo žactvo rozhlasovou oslavu.

rodáků v Argentině, ve kterém sdělují, že
podnikli peněžní sbírku, za jejíž výtěžek, jak
dále sdělují, nakoupí čokolády pro dubňanské
děti. Tak se také stalo. Na konci února přišly
dvě zásilky ohlášené čokolády, jedna poštou
a jedna drahou. Vcelku došlo 250 kg čokolády.
Z Prahy zprostředkovala expedici ústřední
matice školská. Čokoláda byla rozdána také
všem dětem předškolním. Je samozřejmé, že děti
měly velikou radost, kterou s nimi sdíleli také
jejich rodiče.

Lada Antošová, uč. ček.
Dne 11. března 1947 nastoupila na zdejší
obecné škole Lada Antošová, uč. čekatelka
v Malé Vrbce. Jejím příchodem bylo umožněno
rozdělení čtvrté třídy, která měla 75 žáků.

Čokoláda od dubňanských rodáků z
Argentiny
Před vánoci dostala škola dopis od dubňanských

ilustrační foto
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Bylinky a jiné ... v zimním a jarním období
LEDEN

Bylinky odpočívají, nabírají
sílu – ostatně tak, jako my lidé. Pro nás laiky sběrače je
to čas přípravy na jarní a letní sezónu. Vytvoříme si seznam a plánovací kalendář,
co bychom chtěli v naší
domácí bylinkové lékárně
mít. V tomto měsíci využíváme domácí zásoby sušených čajových směsí,
bylinkových sirupů, medů,
ale také zásob, v podobě
rostlinek, které pěstujeme
v květináčích na okenních
parapetech, ať už je to rýmovník, aloe vera, šalvěj,
pažitka, řeřicha a jiné. Pro
zdraví poslouží také účinky
koření, jako je skořice, hřebíček, anýz, zázvor, čili aj.,
stejně tak jako i síla čerstvého kupovaného ovoce a zeleniny.
V lednu je nejvíce ohrožen
močový měchýř, a to se
projevuje hlavně po stránce
psychické, například ztrátou
nálady, sklonem k záchvatům, ale i menšími problémy
při močení. V tomto zimním
období máme čas, kdy se
můžeme zaměřit sami na
sebe a věnovat svému já
větší péči a lásku, na kterou v letním shonu zapomínáme.
- nejvíce zatíženým
orgánem tohoto měsíce
jsou ledviny. Tento orgán
zastupuje hormonální systém, filtruje krev a tělní tekutiny, propouští odpadové
látky a řídí minerální hospodářství. Kontroluje stav kostí, kostní dřeně, mozek,
vlasy, zuby, sluchR Skoro
každá nemoc začíná a je
ÚNOR
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spjata s oslabením ledvin.
Bolesti zad, na kterých se
nejvíce podepsal oslabený
močový měchýř z ledna,
nyní doznívají a spíše se
přesouvají do spodní části
(křížové oblasti). Nejznámějším důsledkem dysfunkce ledvin jsou bolesti kolen
z vnitřní strany. Mezi další
příznaky patří například časté močení, oteklá horní víčka, zhoršení sluchu a padání
vlasů. Stav ledvin je odrazem naší oslabenosti a to
zejména strachu, především
v oblasti upřímnosti ve
vztazích. Typické gesto podpírání zad v oblasti beder
a tím i nevědomé podepírání
a dodávání energie slabým
ledvinám je postoj člověka,
který má ledviny oslabené.
Bývá to také typický postoj
starších žen, ale třeba i těhotných. Další gesto bývá
také vyjádřením úzkosti a to
pomocí rukou, které jsou
často sepjaté či propletené
Dalším projevem bývají
problémy s pokožkou, jako
jsou ekzémy na kůži či mezi
prsty. Byliny, které pomáhají:
klikva, petržel, medvědice
léčivá, přeslička rolní, sibiřský ženšen, vojtěška, celík
zlatobýl. Z potravin, které
posilňují funkci ledvin, uvedu
například ryby (úhoř, tuňák,
platýz), maso (ledvinky vepřové jehněčí nebo hovězí,
kachna), černé fazole, hrášek, čočka, cibule, zázvor,
červená řepa, kvašená zelenina, sušené maliny, mořské
řasy,
neloupaná
sezamová zrna, pohanka,
ječmen, proso a dostatek
čisté pramenité vody. V únoru je třeba chránit ledviny,

ruce a nohy udržovat v teple
a dostatečně se oblékat.
Řádí virová onemocnění
a nachlazení. Jak se před
nimi chránit je na delší vyprávění a o tom si povíme
někdy příště.
V měsíci únoru máme omezený prostor na sběr léčivek,
ale i v tuto dobu nám příroda
pomáhá. Na konci února
nám příroda nabízí ke sběru
pupeny topolu bílého a topolu
osiky, které se mají sbírat
před rozvinutím. Obsahují
látky, které snižují obsah
močoviny v krvi, jsou močopudné, desinfikují močové
cesty, hojí záněty měchýře
a prostaty, užívají se i při
kloubním revmatismu a lymeské borelióze. Zevně
mast, či šťáva z pupenů
především na rány, hemoroidy, spáleniny aj.
Dalšími pomocníky, které
můžeme v tomto období
sklízet, jsou: kůra černého
bezu, jasanu ztepilého, vrby bílé a také třeba kůra
modřínu opadavého (revmatismus), či konce větviček modřínu opadavého,
které
uvolňují
hleny,
zmírňují kašel, podporují
obranyschopnost nebo se
používají k inhalaci při zánětech horních cest dýchacích nebo průdušek.

BŘEZEN - žlučník

V tomto měsíci se již naplno
příroda probouzí a i my
bychom měli probouzet také
naše těla. Klidnou energii zimy, kterou jsme si uvnitř
udržovali, transformovat na
tvůrčí a dynamickou, jenž
nám pomůže zvládat každodenní situace po celý rok.

V tomto měsíci již všechno
raší a pučí a bylinkáři hledají
první zeleň vyrůstající z hlíny. V březnu sbíráme kořeny, kůru, pupeny, první květy
a listy. Trháme konce mladých větviček rakytníku řešetlákového,
modřínu
opadavého, také pupeny břízy bílé, topolu osiky a topolu
bílého. Z květů jsou to: sedmikráska, violka vonná,
devětsil lékařský, podběl lékařský a prvosenka jarní –
petrklíč.
Dále sbíráme plicník lékařský, česnek medvědí (před
květem), jmelí bílé. Na jarní
polévky a další využití v kuchyni se sbírají mladé listy
kopřivy, řebříčku, sedmikrásky, violky vonnéR
Pro zajímavost uvedu, že
sedmikráska se může jíst
celá, ale nejlepší jsou květy.
Sbíráme růžice s poupátky
a čerstvě rozkvetlé úbory.
Říká se, že na jaře bychom
měli sníst 7 sedmikrásek
denně. Je to výborný antioxidant a čistí krev. Tato známá
rostlinka působí protizánětlivě a ulehčuje vykašlávání.
Používáme ji především při
zahlenění dýchacích cest,
ale i při revmatismu. Zevně
bylinka slouží jako léčivý
prostředek na špatně se hojící rány, vyrážky, osvědčila
se i při léčení bércových vředů a na migrény (5 květů).
Sedmikráska bývá součástí
jarních bylinných kúr a dá se
použít i na zdobení pokrmů.
Vnitřně se užívá v nálevu
(1 čajová lžička drogy na šálek vody dvakrát denně) při
nemocech plicních a zánětech horních cest dýchacích.
Zevně při kožních vyrážkách,
hnisavých kožních zánětech
apod. Je to častá součást
čajových směsí, kde mnohdy
jen zlepšuje vzhled čaje.
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V zahradách se často pěstují
sedmikrásy plnokvěté, které
se k léčebným účelům nehodí.
V kuchyni ji používáme jako
zelenou nať (spolu s pažitkou, listy cibule, trochou
popence) na chléb s máslem, s tvarohovou pomazánkou, do bylinkových
polévek. Jako zeleninu ji přidáváme ke konci přípravy do
špenátu, spolu s kopřivami
a šťovíkem do nakyslých
polévek typu boršče. Hodí
se do bramborových salátů,
malá poupátka se dají nakládat do estragonového octu
jako náhražka kaparů. Sedmikráska byla součástí pokrmů už ve středověku, působí
kromě jiného i dobře na zažívání a činnost jater.
Recept na salát se sedmikráskami: Pokrájíme hlávku
salátu, misku sedmikrásek,
1 červenou cibuli, podrcený
stroužek česneku,
lžíci
strouhané karotky, sůl, mletý
pepř a promícháme s bílým
jogurtem a lžící oleje. Povrch
zdobíme lžící strouhaných
ořechů, pažitkou a kvítky

sedmikráska

sedmikrásek. Můžeme doplnit kolečky vařených vajec.

Violka vonná - fialka - koho

by nepotěšila kytička fialek,
něžných a krásně vonících
kvítků? Vždy je radost najít
tento jarní kvítek v řídkém
lese nebo na louce, který má,
kromě svého milého vzhledu
a nádherné vůně, i velkou
léčivou sílu. Používá se celá
rostlina, čerstvá i sušená.
Listy se dají jíst přímo jako
jakýsi „planý špenát", květy
se přidávají do salátů a dezertů. Protože jsou čerstvé
listy bohaté na železo, užívají se vnitřně i vnějšně proti
rakovině, a to především
proti rakovině tlustého
střeva, hrtanu a jazyka. Pro
tento účel se z listů denně
vyrábí nálev připravený
spařením vroucí vodou , spaří
se jedna kávová lžička rostliny na 1 25 ml vody a pije se
60 ml čtyřikrát denně. Odvar
lze užívat zevně ve formě
obkladu. Čerstvé listy se
dávají do mastí a obkladů na
vnější poranění. Dále se
rostlinka používá na kašel,
astma, zahlenění, chrapot,
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čistí krev (detoxikace), kožní
choroby a nemoci, dna, revma, revmatoidní artritida,
revmatismus, záněty svalů,
dráždivý kašel, "dávivý
kašel". U fialky pozor na předávkování.

Kopřiva dvoudomá patří
mezi naše nejlepší léčivé
rostliny. Kdyby lidé věděli,
jak je léčivá, tak by pěstovali
jen kopřivu. Bohužel to ví jen
málokdo. Kopřiva je celá léčivá, od oddenku přes
stonky a listy až po květy. Už
ve starověku si jí velmi vážili. Albrecht Dürer (1 471 1 528) namaloval anděla,
který vzlétá k trůnu Nejvyššího s kopřivou v ruce.
Kopřiva má tak dlouhý seznam využití, že nelze dopodrobna v tomto článku vše
připomenout.
Především
však ničí a rozpouští škodliviny v těle, čistí krev, tvoří
nová krevní tělíska, posiluje
nervy, hojí žaludeční vředy,
rozpouští kyselinu močovou
a neutralizuje ji, posiluje a vyživuje vlasy, pomáhá při
únavě a vyčerpanosti, je
vhodná při chudokrevnosti,
pomáhá při léčbě revmatismu a dny, snižuje hladinu
cukru v krvi, zevně se používá na ekzémy a špatně se
hojící rány. Výluhy a čaje
z kopřivy slouží jako podpůrný léčivý prostředek při
mnoha nemocech, při detoxikaci organismu, ale i jako
prevence. Zbavíte se například díky ní kašle a zahlenění. Kopřivová lázeň
působí příznivě na kůži. Jako
vlasový balzám nebo šampón
je kopřiva přímo zázračná.
Masti z kopřiv jsou vhodné
na bolavé klouby a revma,
ale také i na lidskou kůži. Jako hnojivo na zahradě,
hlavně v kompostech udělá
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také kus práce. Výživná zálivka z kopřiv (jícha) pak pomáhá na jaře aktivovat půdní
mikroorganismy.
Recept na jarní - velikonoční
nádivku s kopřivami:
Cca 4 rohlíky, 2 vejce, 200 ml
mléka, 30 g másla, 1 velká
cibule, 2 hrsti spařených a
posekaných kopřiv, hrst
posekané petržele (pažitky,majoránky), sůl, pepř,
muškátový oříšek, česnek
(i medvědí) – prostě co máte
rádiF
Rohlíky nakrájím na kolečka
a zaleji vlažným mlékem
s roztaveným máslem. Osolím, opepřím, přidám malé
množství
nastrouhaného
muškátového oříšku, zapráším majoránkou, případně
přidám i oblíbené koření,
česnek. Dochutím dle své
chuti. Přidám žloutky a nakrájenou čerstvou petrželku,
či pažitku. Nakrájím si a zpěním cibulku do červena, kterou poté do namočených
rohlíků přidám. Oprané
a očištěné mladé stonky
kopřivy nakrájím na proužky,
ponořím do vřelé vody a nechám spařit. Po 3-5 minutách vyjmu a nechám
trochu okapat a přidám do
směsi. Z bílků vyšlehám tuhý
sníh, který postupně vmíchám do směsi. Směs vyleji
do předem vymazaného
a strouhankou vysypaného
pekáče s vyšším okrajem
a peču do zlatova. Pro masožravce přidávám nakrájené uzené či šunku.
Výborný je ve směsi také
nakrájený tvrdý sýr. Nádivka
se může jíst teplá s bramborami, nebo za studena nakrájená na menší kousky
samotná či s chlebem.
Přeji dobrou chuť.

kopřiva

Březen - orgánem měsícem
je žlučník. Jeho oslabení

a dysfunkce se projevuje
bolestmi velkých kloubů (ramena, kyčle, kolena z vnější
strany, lokty) a někdy je napaden i nervový systém. Dále pak nespavostí, obzvláště
mezi 23.00 - 01 .00 hodinou.
Při žlučníkových potížích je
nutné dodržovat přísnou dietu - omezit živočišné tuky,
smažená jídla a mléko. Dejme pozor na naše emoce.
Potlačovaná zlost, hněv
a agrese jsou hlavní příčiny,
proč žlučník onemocní. Bylinky na podporu žlučníku,
trávení a vylučování žluči –
např. řepík lékařský, jablečník
obecný, smetánka lékařská,
heřmánek pravý, máta
peprná, chmel obecný, pelyněk pravý, kurkuma dlouhá.
Na podporu a očistu žlučníku
každé ráno vypijme nalačno
teplou vodu s citrónem. Ze
zeleniny zařaďme do jídelníčku vše, co začíná růst - saláty, ředkvičky, ředkve,
pampelišky, čekanku, polníček, kopřivu. Z obilovin
bulgur, pšenici, špaldu.
Vhodné je pro nás také vše,
co si naklíčíme. Obecně
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konzumujeme vše, co je přirozeně kyselé a zelené. Při
potížích se žlučníkem se doporučuje konzumovat po
ránu přes noc namočené
mandle a to dlouhodobě.

DUBEN - játra

Nádherné období rozkvetlých
šeříků, bzučících včeliček,
sluníčka, ale i rozmarného
počasí a teploty. Měsíc, kdy
jsou podle přírodní medicíny
nejvíce ohroženým orgánem
játra. Játra jsou hlavním orgánem látkové výměny a metabolismu. Jsou nezastupitelná
při detoxikaci organismu.
Odstraňují odpadní látky
z krve. Podílejí se na trávení
potravy v tenkém střevě
a vytvářejí žluč, která pomáhá rozkládat a trávit tuky ve
dvanácterníku. Na regeneraci jater je osvědčený
Ostropestřec mariánský.
Nejlépe je účinný ve formě
semínek, která si nasypeme
do pusy a pomalu koušeme
tak dlouho, až vznikne v
ústech rozmělněná kašička,
ze které vycucáme veškerou
šťávu. Zbytek pak spolkneme a zapijeme vodou. Kdo
to nezvládne, může vyplivnout.
V tomto měsíci se sbírá:
petrklíč, plicník lékařský,
sedmikráska chudobka, trnka
slivoň, jmelí bílé, pampeliška, pitulník žlutý, kopřiva
dvoudomá, česnáček lékařský, fialka, bříza bělokorá,
kuklík městský. Přibližme si
blíže typickou bylinku, jarní
květinku
pampelišku ,
hodnocenou často jako nepříjemný plevel, přitom však
cennou léčivku. Celá rostlina
je léčivá. Listy sbíráme před
květem, kořeny na jaře a na
podzim, stvoly a úbory květů
po dobu květu. Pampeliška
má velmi dobrý vliv na játra.

Když denně sníme pět až
šest čerstvých stvolů květů v
syrovém stavu, rychle nám
pomohou při chronickém zánětu jater (hepatitidě). Pomáhají také při cukrovce,
jarní únavě, prosté únavě,
svědění kůže, vyrážce, na
žlučové kameny, nemoci
sleziny, čistí krev, zlepšuje
trávení a poruchy metabolismu.
Jarní bylinková směs na
čištění krve: smíchejte kořen
i list pampelišky 25 g, kopřivu, břízu a maliník po 20g,
bezinkový květ 15 g s květem měsíčku zahradního 5g.
Pampeliškový sirup: Do
jednoho litru studené vody
nasypeme dvě vrchovaté
dvojhrstě květů a pomalu zahřejeme do varu. Necháme
vzkypět, hrnec odstavíme
a necháme stát přes noc.
Druhý den šťávu scedíme

pampelišky

přes síto, necháme odkapat
a květy dobře rukou vymačkáme. Do šťávy přidáme
jeden kilogram přírodního
cukru, půlku citrónu nakrájeného na plátky (když je citrón ošetřený chemikálií,
použijeme ho bez kůry). Více
citrónu se nedává, bylo by
to kyselé. Hrnec postavíme
na plotnu a slabě ohříváme
tak, aby se tekutina odpařovala bez vaření. Sirup se
nechá jednou či dvakrát vychladnout a tak zjistíme
správnou hustotu. Nesmí být
hodně hustý, protože by po
delším skladování krystalizoval. Nesmí být ale ani
řídký, po krátkém čase by
začal kvasit. Musí to být
správný, hustě se táhnoucí
sirup, který pak výborně
chutná, třeba když jím ráno
potřeme chléb s máslem.
Dagmar Žurovcová
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Drobné sakrální památky na území
města Dubňany 1 750 – 1 950

II. díl

V minulém díle jsme Vás seznámili s Podéšťovým křížem z r. 1 784 a s Horákovým a Antošovým křížem. Dnes naše vyprávění o drobných sakrálních památkách v našem městě
pokračuje.
U cesty směrem na Mutěnice se nachází
Magariův kříž, který je jako jediný ze dřeva,
konkrétně ze dřeva dubového. Zvolený materiál umožňuje bohatší zdobení, a tak se po
stranách v úrovni Kristova těla z měděného
plechu objevují Arma Christi neboli nástroje
Kristova utrpení – hřeby, trnová koruna, kopí
ad., níže je 30 stříbrných a pod nimi hrozen
s kalichem a hostií a nápis ve švabachu:

Synáčkové moji, milujte se ve spolek, potom vás poznají, že jste moji učedníci. ,

po obvodu se z levé i pravé strany nachází
džbán z vinnými ratolestmi. V nejspodnější části
je umístěna na plechu malovaná postava
Bolestné P. Marie, nalevo Adam a Eva se
Stromem poznání, napravo věže města.

V novodobých textech, které se tomuto kříži
věnují, je uváděno, že byl zbudován v roce
1 834 a že je jeho autorem řezbář František
Vymyslický z Dolních Bojanovic. Tuto informaci můžeme vyčíst v Pamětní knize
Dubňan, kde se v zápisu z roku 1 925 píše,
že „tesař Jan Macek, který se rád těmito

starými památkami zabývá, oznámil mně
jednou, že u spodu kříže, kde bylo lze viděti stopy vyřezaných písmen a číslic je
prý letopočet MDCCCXXXIV (1834). Prý
je tam i Vymyslický podepsán“. 1 Archivní

dokumenty odkazují i k osobě objednatele
kříže – mlynáře Josefa Magaria – přičemž
jeho jméno je psáno různě jako Magarius,
Magar, Makar či Makarius. Poprvé se nám tu
také objevuje zpráva o nandaci či fundaci,
1
2
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Magariův kříž

tedy určitém obnosu peněz, v tomto případě
šlo o 25 zlatých, které donátor poukázal na
budoucí údržbu kříže. 2
Na základě upozornění pana Víta Blahy
z Dolních Bojanovic, který je autorem publikace o řezbáři Františku Vymyslickém, je
ale potřeba tyto poznatky zrevidovat. Nejdů-

SOkA, Pamětní kniha, s. 53.
Městský úřad Dubňany, šanon Histor. památky, Magariův kříž. Součástí jsou podklad
a restaurátorská dokumentace.

ležitější jsou Vymyslického životopisné údaje
a především rok jeho narození – 1 841 . 3
Pokud by totiž byl autorem Magariova kříže,
nemohl by kříž vzniknout již v roce 1 834 ,
7 let před jeho narozením. Vymyslického
podpis na kříži, který v roce 1 925 zmiňuje
Jan Macek, není dochován, o jeho autorství
přesto svědčí srovnání Magariova kříže s jinými kříži, které jsou Vymyslickému připisovány a jejichž přehlednou fotodokumentaci
najdeme zejména v knize Víta Blahy. 4 Jelikož
nemáme dochovanou žádnou písemnou
zprávu o přesném datu vzniku kříže, můžeme jej pouze v kontextu dochovaných i zaniklých Vymyslického křížů v okolních obcích
přibližně časově zařadit. 5 Za nejstarší kříž,
jehož autorem byl František Vymyslický, je
považován dnes již neexistující Valových kříž
v Týnci, který vzniknul v roce 1 868. 6 Posledním datovaným je pak kříž z roku 1 908
zhotovený pro Dolní Bojanovice. 7 Je tedy
velmi pravděpodobné, že dubňanský kříž pochází z doby mezi lety 1 868 – 1 908.
Magariův kříž byl poprvé obnoven v roce
1 954. K této události nalezneme zápis ve
Farní kronice psané P. Tomášem Veverkou.
Mimo jiné zde píše:

„Část kříže, která byla v zemi, téměř již
úplně uhnila, na kříži se objevily četné
menší trhliny i větší, které spolu s lišejníkem a usazeným prachem ničily
vzácné řezby a tím i celou památku. Na
plechu zobrazené Tělo ukřižovaného
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Spasitele a pod ním obraz P. Marie bylo
již deštěm úplně smyto, kříž byl nakloněn
a čekal na silnější vítr, který by ho povalil
a tak úplně zničil. Jednou jsem o stavu
vzácnosti a tudíž i o důležitosti záchrany
této památky mluvil se zdejším kostelníkem
Josefem Žurovcem, který příležitostně se
o tom zmínil p. Petru Kučnicovi. F Je to
muž velmi nápaditý a v práci dovedný a důkladný. V polovině listopadu 1953 za pomoci několika mužů kříž odvezl do svého
domu a na jeho opravě pilně pracoval. F
V práci mu pomáhali: jeho syn Petr
Kučnica, který jako cementář zhotovil cementové podstavce, do nichž byl kříž zapuštěn. Zemánek Václav, který dovedně
namaloval tělo Spasitele a P. Marii Bolestnou. Mazal František klempíř, který
zhotovil plechovou ochranou střechu proti dešti. Dvořák Jan, kovář, zhotovil ze
železa kříž, kterým byla zesílena ramena
kříže dřevěného a taktéž zhotovil šrouby,
kterým byl kříž sešroubován s cementovými podstavci. Pan Režný malíř a natěrač daroval barvy. Všichni všechny
práce konali zdarma. “

Podobný zápis je i v Pamětní knize obce
Dubňan. Můžeme tedy odcitovat jen úplný
závěr textu, poznamenaný dobovou rétorikou, že „doufáme, že teď opět přečká ně-

jaké století a bude dále hlásati důkaz
tvůrčí síly našeho lidu. “ 8

Přání však naplněno nebylo, protože již v roce 1 996 bylo nutné přistoupit k dalšímu
restaurování, při kterém bylo rozhodnuto nahradit stávající kříž kopií a originál přesunout do
smuteční obřadní síně, kde se dodnes nachází.
3
4
5
6

7

8

František Vymyslický žil mezi lety 1 841 -1 933. Více viz zejména kniha Víta Blahy (pozn. 6).
Tamtéž.
Tamtéž.
Roku 1 883 byl kvůli špatnému stavu nahrazen druhým Vymyslického křížem, v roce 1 926
pak křížem kamenným. Více viz článek dr. Jitky Matuszkové, který vyšel v Malovaném kraji
a je přetištěn v knize Víta Blahy. Tamtéž, s. 1 8.
V knize Dolní Bojanovice uváděný jako „kříž u Cacardova“ (Esterka 1 996, s. 1 31 ),
v publikaci Víta Blahy s odkazem na chybné uvedení v dolnobojanovickém textu jako „kříž
u kostela“ (Tamtéž, s. 31 -36).
SOkA, Pamětní kniha, s. 503.
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Události v kulturním a infomačním centru
Letošní první dílničky společného tvoření pro
nejmenší na kulturním a informačním centru
se uskutečnily 1 6. ledna. Vedla je paní Jana
Žažová a děti si vytvořily stojánek na pastelky
z papírových ruliček – červíka Barvíka.

a možnostech prevence karcinomu prsu, jaké
jsou metody a možnosti vyšetřování u lékaře,
co to je mamární screening a další důležité
informace. Jak se správně provádí samovyšetřování předvedlo instruktážní video a zkusit si
to mohly účastnice na fantomovém modelu.
Mgr. Libor Menšík vedl 9. února zajímavou
přednášku na téma Geocaching – Co to je?
Pro koho to je? Smyslem této outdoorové hry
je pomocí internetu a GPS hledat na nejrůznějších zajímavých místech, nejen v Česku
ale i v zahraničí, skryté schránky, tzv.cache.
Cestování za těmito krabičkami, ať už pro jedince či celou rodinu, se může stát napínavou
zábavou spojenou s výlety a turistikou, kdy je
odměnou každá nalezená „keška“.

Přednáška o prevenci karcinomu prsu se konala 24. ledna. Přednášejícími byly dvě členky
organizace Mamma HELP, z.s., které seznámily přítomné ženy s čísly a fakty o výskytu
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1 3. února navštívili v rámci vlastivědného semináře žáci 6. tříd základní školy expozice na základní umělecké škole. V muzeu hornictví si
vyslechli výklad o počátcích a způsobu dobývání lignitu a v muzeu sklářství se seznámili
s historií zaniklé dubňanské sklárny Moravia,
dověděli se o způsobu tavební skla, používaných materiálech a prohlédli si vystavené výrobky. Ve slovácké jizbě si připomněli, jak se
dříve žilo a jak měli lidé své příbytky tenkrát zařízené. Spolupráce se školou by měla v tomto
směru i nadále pokračovat.
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Paní Lenka Burianová z Lanžhota byla pozvána na pondělí 27. února, aby zájemkyně
zasvětila do kreativní techniky „drátování s korálky. Za pomoci drátu a korálků zvaných
„ohňovky“ vznikali tak přítomným ženám pod
rukami krásní motýlci, sluníčka a květiny.

Tvořivé dílničky s datem konání 1 4. února se
nesly v karnevalovém duchu. Děti zapojily svou
fantazii při výrobě karnevalových masek, kdy
na připravené polotvary malovaly a lepily
třpytky.
Letošní dětský karneval uspořádalo KIC
a uskutečnil se v neděli 1 9. února v sále kulturního domu. Dobře se na něm pobavilo
1 68 masek s doprovodem asi 200 dospělých
návštěvníků. Přispěli k tomu i herci brněnského
divadla Koráb, které předvedlo pásmo scének,
písniček a tanců. Vystoupily také gymnastky
skupiny Graceful z Hodonína. Závěrem byly
vybrány a odměněny tři nejlepšímasky.

MÚ
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Z knihovny
Březen – měsíc knihy

V průběhu měsíce března proběhnou v knihovně
exkurze pro děti obou mateřských škol, v rámci tzv. úvodní a informační „ Knihovnické lekce“.
Dne 31 . března se uskuteční v naší knihovně
poprvé akce „Noc s Andersenem“. Zúčastní
se ho děti třídy 2. A naší základní školy. Je to
projekt, který vznikl na podporu dětského
čtenářství, při níž děti nocují nebo stráví část
odpoledne a večera v knihovně, u příležitosti
výročí narození dánského pohádkáře Hanse
Christiana Andersena. Na jeho počest je 2. duben od roku 1 967 vyhlášen jako Mezinárodní
den dětské knihy.

První noc proběhla v roce 2000 v knihovně
v Uherském Hradišti a od roku 2001 se k ní
přidávají postupně další knihovny v celé naší
republice. Od roku 201 5 se tento trend
rozšířil i do dětských knihoven v Polsku, Slovensku, Rakousku, Slovinsku a Německu.

Březen – měsíc čtenářů

Po celý měsíc březen dostanou nově přihlášení čtenáři čtenářský průkaz na jeden rok
zdarma. Stávající čtenáři, kteří zapomněli
půjčené knihy vrátit v řádném termínu, nebudou muset v tomto měsíci platit za upomínku. Bude vyhlášena tzv. „Amnestie
upomínek“.

Malá statistika
V následujícím ohlédnutí se do roku 2016 nabízíme čtenářům menší statistiku čísel týkajících
se provozu městské knihovny.

K datu 31 . 1 2. 201 6 bylo v naší knihovně
k půjčení 22 454 knih.
Bylo odebíráno 20 titulů periodik.

Další informace najdete na

www.knihovnadubnany.webk.cz

Celkově se půjčilo:
28 091 knih, z toho 8 1 39 periodik
Počet čtenářů činil 543 , z toho 202 dětí do
1 5 let.
Bylo zapsáno 654 nových knih.
Knihovna uspořádala 52 kulturních akcí: besedy, soutěže a přednášky pro děti i dospělé.
V říjnu proběhla revize knih, která se ze zákona koná 1 x za pět let. Bylo nenalezeno
60 knih.

Čtenářské poplatky za kalendářní rok činí:
děti do 1 5 let
30,studenti a důchodci

50,-

ostatní

80,-

Celkově je knihovna otevřena pro veřejnost
29 hodin týdně.
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Rozhovor s herečkou Sylvií Krupanskou

Do jarního zpravodaje městského úřadu laskavě poskytla rozhovor dubňanská rodačka paní
Sylvie Krupanská, v současnosti známá a úspěšná ostravská herečka.

Paní Krupanská, vystudovala jste nejprve
Střední zdravotnickou školu v Kyjově. Zřejmě
jste tedy nechtěla být herečkou už jako malá
holčička?
Ale ano chtěla, už od malička. Jako malá
holčička jsem si kreslila divadlo, oponu, reflektory. Chtěla jsem jít na konzervatoř, ale
rodiče mě prostě nepustili a nasměrovali
právě na Střední zdravotnickou školu. S odstupem času jsem pochopitelně moc ráda,
jednak bych vyletěla z hnízda už v patnácticož je brzo a pak jsem taky diplomovaná
zdravotní sestra, takže když na mě mluví lékař, tak mu rozumím.

Na Vyšší odborné škole herecké jste studovala obor herectví a moderování nebo
loutkoherectví? Jak vzpomínáte na tuto dobu a na Prahu vůbec? Měla jste už tady
možnost potkat známé herecké osobnosti?
Nad touto otázkou jsem se úplně zasnila ...
bylo to úžasné. Studovala jsem obor herectví
a moderování a plnila jsem si tak vlastně svůj
dětský sen. S kolegy jsme měli opravdu nabitý
program, často jsme začínali ráno a výuka nám
končila třeba v devět večer. A ve volných večerech jsem často chodila po různých divadlech
a hltala herecké výkony slavných herců. Měsíčně jsem třeba viděla 1 0, 1 5 představení. To
bylo krásné. A s tím souvisí i další část Vaší
otázky. Hereckých osobností jsem potkala
mnoho. Herectví mě učila Lucie Trmíková, Oldřich Vízner, Jan Nebeský a z těch legend třeba paní Antonie Hegerlíková.

Vaše první herecké angažmá Vás ještě více
vzdálilo od Vašeho rodiště, nastoupila jste
do Západočeského divadla v Chebu. Zřejmě
každá praxe herce obohatí, co Vám dalo toto Vaše prvnípůsobiště především?
V chebském divadle to byla jedna velká rodina.
Mám tam i svoji divadelní maminku paní Šimčí-

foto: Martin Straka

kovou. Cheb je také krásné město s bohatou
historií a úžasnou architekturou. V angažmá
jsem byla pět sezón a mohla si tak zahrát
opravdu krásné role. Měla jsem moc ráda
Mahulenu v Radúzovi a Mahuleně, Jenůfu
v Její pastorkyni, Kassandru v Trójankách
Agnes v Agnus Dei. Ráda na Cheb vzpomínám.

V současnosti jedenáctým rokem s úspěchem hrajete na ostravských scénách, máte
za sebou téměř třicítku inscenací i nominaci
na Cenu divadelní kritiky v roce 2015. Můžete se pro naše čtenáře, prosím, ohlédnout
za tímto uplynulým desetiletím. Včetně Vaší
účasti na filmových a televizních projektech.
Tak to je pro mě těžké, popsat tak dlouhé období, ale pokusím se. Osm let jsem byla
v angažmá v Divadle Petra Bezruče. Tam jsem
si zahrála opravdu mnoho krásných rolí, a jak
jste zmínila, byla jsem i několikrát nominována
na různé ceny. V roce tuším 201 2 nominace na
Cenu Alfréda Radoka za Kateřinu Earnshawová, Kateřinu Lintonovou v inscenaci Na
větrné hůrce, třikrát širší nominace na cenu
Thálie právě za Kateřinu, pak za Bess v Prolomit vlny a Štěpku v Petrolejových lampách. Za
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Štěpku potom také ta nominace na Cenu divadelní kritiky. Mimo tyhle krásné role ráda vzpomínám i na Roxanu v Cyranovi, na které jsem
se hodně naučila. Dále Julie v Orwellově 1 984,
Gina v Divoké kachně, Olga v Oněginovi R
a s tím se také pojí režiséři a jsem opravdu
vděčná, že jsem mohla spolupracovat s takovými jmény jako je Mikulášek, Františák, Pitínský,
Amsler, SKUTR, Petrželková, Klimsza, Gábor.
Krásné a opravdu hodně nabité těch deset ostravských sezón bylo. Mimo divadlo jsem před
pěti lety začala pracovat také jako Zdravotní
klaun, což je někdy sice těžká, ale velmi obohacující práce. Tak si odskakuji z divadla do
nemocnic a rozveselujeme malé pacienty.

si svoji spolupráci při některém dalším
projektu? Jeho jméno není některým našim
spoluobčanům neznámé.

Záleželo by asi na konkrétní nabídce. Jsem
kočovník, stěhovala jsem se už asi dvacetkrát,
takže čistě hypoteticky a myslím, že i prakticky,
je to docela dobře možné.

seznámen dostatečně. Jako miminko jsem
ho s sebou brávala na zájezdy po celé
republice, protože by mi to utrhlo srdce, kdyby nebyl se mnou. Teď chodíme na dětská
představení nejčastěji do Divadla loutek
a Miki má rád Kocourka Modroočka, kterého
si často pouštíme i doma. A jak se mi daří
všechno skloubit? Někdy to bylo opravdu

Naším největším projektem je náš syn Mikuláš.
Teď trochu vážněji. Ano spolupracovali jsme
spolu na jednom projektu - četla jsem poezii Míly Tomášové a Patrik mě doprovázel zpěvem.
Bylo to krásné a já doufám, že si zase něco
hezkého vymyslíme. Vlastně spolu pracujeme
pořád. Když zkouším novou roli, Patrik je můj
poradce a když Patrik například teď vydal nové
CD, byla jsem prvním posluchačem. Je to fajn.

Jste maminkou malého Mikuláše, už ho
pomalu seznamujete s magickým prostředím divadla? Jak se Vám daří skloubit roli
Jak pevně jste v Ostravě ukotvená, váhala maminky a partnerky s Vaší náročnou
byste s odchodem v případě pozvání do ně- profesí?
kterého z pražských divadel? Vím, že je to Mikuláš je úžasný. Jsem moc šťastná, že
můžu být maminkou. S divadlem je myslím
hypotetická otázka.

Vaším partnerem je vokalista a improvizátor
Patrik Kee Kedzierski, se kterým jste se potkala pracovně v roce 2013. Zopakovali jste
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hodně náročné. Proto jsem tuhle sezónu
zvolnila a vzala si málo práce, abych si ještě
vychutnala mateřské radosti a milovaného
synka. Někdy je dobré zvolnit.

Kamenné bráně, kde se nám to moc líbí.
Snažíme se s Patrikem a Mikuláškem jezdit
sem do Dubňan k babičce (mojí mamince)
jednou měsíčně. A dění tady sleduji. Například se mi líbí nové infocentrum. Vidím,
že se pořád něco opravuje, buduje...o vánocích jsme například se synáčkem pečlivě
a dlouho sledovali bagrování Močidel.

Závěrem pojďme k našemu rodnému
městu. Jak často a při jaké příležitosti se
sem k nám podíváte? Sledujete aspoň
trochu dění tady u nás, máte čas se tu
porozhlédnout a všimnout si případných Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů
změn?
ve Vašíherecké kariéře a štěstív osobním
Jezdím na jižní Moravu a do Dubňan čím životě.
dál raději. Když jsem tu žila, vůbec jsem si
neuvědomovala, jak je tu krásně. Věřte mi,
že když přijedeme z Ostravy, tak ten rozdíl
jde cítit i nosem. Často chodíme na procházky do lesa nebo se jdeme podívat na vinohrady. V poslední době si relaxujeme i na

Děkuji moc. Přeji občanům Dubňan ať se
Vám ve městě oklopeném krásnými lesy
a malebnými vinohrady hezky žije.
Na otázky Jiřiny Chludilové odpovídala herečka
Sylvie Krupanská

Ze života dubňanské farnosti
Rozhovor s Otcem Pavlem

Prožíváme postní dobu, kterou dříve naši
předkové prožívali v skromnosti a umírněnosti v jídle i zábavách. Myslíte si, že má
postnídoba význam i pro dnešního člověka?
Známý řecký filozof Sokrates (zemřel roku
399 před Kristem) jednou při návštěvě tržiště, když viděl to velké množství nabízeného zboží, s úsměvem řekl: „Na světě je tolik
věcí, které nepotřebuji!“ A to je také jeden
z významů postní doby: zkusit se obejít bez
některých věcí, které se mi předtím zdály být
nezbytné. Asi každý z nás by byl rád, kdyby
po materiální stránce mohl mít o dost víc,
než kolik potřebuje. Řeknete si: „Ano, to by
bylo výborné – mít víc než kolik potřebuji!“
Jak se toho dá dosáhnout? První věc, která
nás asi napadne hned je: víc vydělávat, víc
mítR To samozřejmě není špatné, ale i kdyby se to podařilo, výsledek vůbec nemusí
být, že budeme mít konečně spokojený pocit, že už máme víc, než potřebujeme. Znáte
to: s jídlem roste chuť. Asi většina z vás má
víc, než měli například vaši prarodiče před

šedesáti lety: lépe vybavený dům nebo byt,
lepší elektroniku, auto tehdy také asi neměliR I svým dětem nebo vnoučatům můžete
dát víc než oni tehdy před šedesáti lety. Ale
jste kvůli tomu spokojenější? No a pak je tu
druhý způsob, jak dosáhnout radosti, že
mám víc, než kolik potřebuji: zjistit, že ve
skutečnosti zas tak mnoho nepotřebuji. Že
bez některých věcí jsem schopen se docela
dobře obejít. A i o tom je postní doba. Ale
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půst není jen o tom, že se něčeho „pustím“.
Díky tomu mám pak volnější ruce (a také
čas), abych se mohl pevněji „chytit“ lidí kolem sebe, třeba těch nejbližších. A zbudou
mi také ruce a čas pro Boha, bez kterého je
nakonec i milionář chudákem.

Otče Pavle, do naší farnosti patří i lidé
nemocní, upoutaní na lůžko. Vy, stejně jako
Vaši předchůdci, pravidelně tyto naše
spoluobčany navštěvujete. Jak často?
Pravidelně navštěvuji nemocné hlavně
o prvním a druhém pátku v měsíci. Mám to
rozdělené tak, že první pátek projdu tu část
Dubňan, která je od fary po Hodonínskou ulici, druhý pátek navštívím ty, co jsou za ní –
včetně sídliště a zastavím se vždy také na
penzionu na Hornické ulici. Ale v případě
zájmu rád zajdu za nemocnými i kdykoliv jindy. Stačí mi zavolat na můj mobil 731 402651
a domluvit se.

Co jim a co Vám dávajítyto návštěvy?

Asi nejdůležitější je, že mají takto dál kontakt
s Církví a možnost přistupovat ke svátostem.
Ale nezanedbatelný je i takový ten lidský
rozměr: povyprávět si, co nového, setkat
seR Myslím, že i na to se lidé těší. A mně to
dává radost: když vidím, že jsem mohl někomu udělat radost, mám radost také a vidím,
že ten den jsem neprožil zbytečně.
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V Dubňanech se schází několik společenství lidí různého věku. Vím o skupinkách
Modlitby matek - společenství, které je
rozšířeno po celém světě - maminky, babičky se schází ve skupinkách a modlí se za
své děti. Jaké další skupinky lidí se scházejí
v rámci farnosti a jaký mají"program"?
Ve čtvrtky v 1 7 hodin se na faře scházejí
„Želvičky“ – rodiče a prarodiče s malými dětmi. Náplní setkávání několika skupinek jsou
katecheze a rozhovory o víře. Schází se
společenství rodin – zatím první skupinka
a snad časem vzniknou i další. Začaly sobotní snídaně na faře a také společná posezení po mši svaté na penzionu. Pravidelná
setkání má i schola složená z dětí a mládeže. Nově se také schází společenství zpěvaček. A v předvánočním čase (a nyní i před
velikonocemi) se schází takzvaný vánoční
sbor.

Jsou tato společenství otevřena případně
i dalším zájemcům?
Ano. Těšíme se i na Vás.

S P. Pavlem Zahradníčkem hovořila
Jana Ilčíková
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Vítání nových občánků

V sobotu 7. ledna se v obřadní síni městského úřadu uskutečnilo první letošní vítání nových
občánků. Místostarostka paní Renata Prokopenková zde přivítala deset rodin s jejich novorozenými dětmi. Slavnostní chvíle provázel zpěv Sborečku a milý pozdrav budoucím kamarádům od dětí z mateřské školky na sídlišti.

Do pamětní knihy byly zapsány tyto děti:
Daniel Formánek
Elizabeth Kujanová
Michal Čermák
Ondřej Kordula
Jan Duroň

Adele Kordulová
Agáta Kristina Letochová
Dominik Horák
Sofie Biegunová
Karolína Jedličková

Příští vítání se uskuteční v sobotu 24. června. Pokud máte zájem účastnit se tohoto
obřadu, přihlaste se na matrice Městského úřadu v Dubňanech.

V měsících leden – únor jsme se rozloučili s těmito občany
Petr Goldschmied
Marie Pazderová
Jan Svoboda
Marie Ševelová

43 let
70 let
73 let
92 let

Ludmila Chludilová
Peter Škvára
Božena Kašpárková

68 let
72 let
88 let

Statistika roku 201 6 podle matriky
K 31 . 1 2. 201 6 mělo Město Dubňany celkem 6 346 obyvatel , z toho 3 1 86 žen a 3 1 60 mužů .
Průměrný věk obyvatel je 42,98 roku.
Narodilo se 62 dětí, z toho bylo 37 dívek a 25 chlapců . Zemřelo 30 mužů a 26 žen .
Do města se přistěhovalo 79 obyvatel a odstěhovalo se jich 11 8.
Sňatků bylo v Dubňanech uzavřeno 1 8, z toho byly 3 církevní.

Desítka nejpoužívanějších křestních jmen
a počet jejich nositelů a nositelek:

Desítka nejpoužívanějších příjmení a počet
jeho nositelů a nositelek:

1 . Marie
2. Josef
3. Jan
4. Jana
5. Petr
6. Anna
7. Zdeněk
8. Pavel
9. Jaroslav
1 0.Miroslav

1 . Chludil – Chludilová
2. Ilčík – Ilčíková
3. Dohnálek – Dohnálková
4. Blaha – Blahová
5. Kratochvíla – Kratochvílová
6. Harca – Harcová
7. Ševela – Ševelová
8. Měchura – Měchurová
9. Kraml - Kramlová
1 0.Kotásek – Kotásková

227
207
1 71
1 62
1 51
1 29
1 24
1 21
11 9
11 7

1 32
11 0
1 04
81
69
57
56
47
43
34
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Výtvarný obor při ZUŠ je tady 20 let
V únoru 201 7 oslavil výtvarný obor při Základní
umělecké škole v Dubňanech
dvacet let od jeho založení.
Na jeho vzniku i vzniku této školy v Dubňanech,
vznikla ještě o půl roku dříve, měl důležitý podíl PhDr.
Zdeněk Valenta, v té době
vedoucí dubňanského Kulturního domu.
Začátky výuku jsou spojeny
s paní učitelkou Alexandrou
Kaňovskou, která v předešlých

letech vyučovala na ĹŠU v Holíči. Obor zprvu působil na
bývalém dětském zdravotním
středisku v Dubňanech a od
září 1 999, po uskutečněné
výstavě 650.let od první
písemné zmínky Dubňan
v prostorách bývalé ZŠ na
Komenského ulici, se přestěhovala ZUŠ do tohoto
objektu v přízemí a následně do prvního patra
levého křídla staré školy.
Od roku 201 2 výuku prová-

dí p.u. Lucie Kaňovská, absolventka jak této školy, tak
výtvarných škol se specializací na keramiku a fotografii.
Snaha je neustále zvyšovat
kvalitu výuky tohoto oboru.
Napomáhá tomu i postupné
materiální vybavení atelieru
a rozvoj jeho zázemí.
Obor cílí na celkový rozvoj
osobnosti žáka ve všech výtvarných disciplínách. Vzdělávací obsah tvoří vzájemně
provázané a podmiňující se
oblasti, současně prohlubuje
jejich výtvarné cítění a kreativitu. Důležitou součástí je
i rozvoj sebehodnocení svého výtvarného projevu na
kterém společně s dětmi
pracujeme. Práce ve výtvarném oboru probíhá
pomocí klasické výuky a těmi jsou kresba, malba,
grafika a modelování. Volnost
a spontánnost spojená s předešlou řemeslnou průpravou,
dává žákům možnost spojit
talent a tvůrčí dovednost.
Žáci se zájmem o školy s výtvarným zaměřením jsou připravováni v rozšířeném studiu
k talentovým zkouškám a nebo školy vyžadující ke studiu
na svém oboru talent, kreativitu a výtvarnou zručnost.
Během lekcí si žáci prohlubují své znalosti a dovednosti.
Svoje výtvarné práce prezentují na výstavách, soutěžích i výstavách školy nejen
na závěr školního roku, ale
i v jeho průběhu.
Výtvarným oborem prošlo za
ta léta na tisíc žáků. Během
těchto let se žáci pravidelně
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zúčastňovali různých výstav a
výtvarných soutěží, kde získali mnohá ocenění.
V průběhu let bylo přijato
deset žáků na školy s výtvarným zaměřením, z toho
někteří navázali studiem na
vysoké škole. Mnozí žáci
pokračují ve výtvarném

projevu a ztvárňují své představy různými výtvarnými
technikami i mimo svůj současný profesní život a jiné
studium ovlivnilo při výběru
budoucího povolání, kde je
potřebný výtvarný cit a řemeslná zručnost.
Lucie Kaňovská
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VIII. ročník Koštu slivovice a ovocných pálenek
Po nezbytných přípravách
a odborné degustaci, která
proběhla 1 7. února 201 7
za účasti 90 degustátorů
z Dubňan a celého širokého
okolí, následoval oblíbený
a každoročně očekávaný

Košt slivovice a ovocných
pálenek.

Letošní VIII. ročník proběhl
v sobotu 4. března již tradičně v sále kulturního domu od 1 3 hodin. Na tento

košt se sešlo celkem 1 004
ks vzorků, vesměs výborné
kvality, které věnovali pěstitelé ovoce z Dubňan, okolních
obcí, ale i ze vzdálenějších
míst naší republiky. Košt je
společenskou událostí, jež
není jen příležitostí k ochutnávce vystavených vzorků, ale
i místem výměny zkušeností
a přátelských setkání. A právě
v tomto přátelském duchu
zahájil a také celý košt
moderoval, v Dubňanech

známý, herec a dabér Tomáš Herfort. Významnými
hosty, předávajícími ocenění
vítězům, byli místostarostka
Města Dubňany Renata
Prokopenková
a člen
Poslanecké
sněmovny
PČR pan Josef Uhlík z Ratíškovic. Koštu se zúčastnilo
asi 250 příznivců dobrého
moku, z nichž téměř třetina
byly ženy. Aby chuťové pohárky mohly pracovat na
1 00%, je nutno také něco
zakousnout. K tomuto účelu
bylo přichystáno bohaté občerstvení v podobě domácích klobásků, tlačenek,
uzeného masa a bokoviny,
škvarků či sýra, nebo
sponzory dodaného pečiva,
koláčků a sladkých loupáků.
K pití kromě výborných
vzorků byla samozřejmě voda, pivo, nealko pivo a také
káva. O tom, že vše výborně
chutnalo, svědčilo i to, že
nakonec nezbylo z občerstvení vůbec nic.
Mezi vzorky, které věnovali
pěstitelé, kralovaly nejvíce
pálenky z modrého ovoce,
což jsou všechny druhy
švestek. K ochutnání byly
také vzorky meruňky, která,
ač byla v našem kraji v minulém roce nedostatkové
zboží, měla poměrně slušné
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z Mikulčic. Další významnou

cenou bylo vyhlášení nejlepší slivovice, tuto cenu
získal pan Vlastimil Zálešák
z Louky, za slivovici ročník
201 6.

ohodnocení. Z dalších druhů
hojně zastoupených pálenek
uvádíme hrušku, jablko, třešeň nebo jako zvláštnost pálenku z mrkve, šípku či
rajčat. Na své si přišli také
milovníci sladkých kořalek
a koňaků, vyrobených třeba
z banánu, ananasu, datlí, či
dýně a rakytníku.
Jednotliví vítězové v různých kategoriích získali
láhve, které brusem ozdobil
pan Libor Zelený. Zvláštní
cenu pro nejlepší slivovici
věnoval poslanec Josef
Uhlík, a to dárek v podobě
5 litrového demižónku.
Nejdůležitější cenu pro
šampiona koštu vyrobil, již
tradičně, dubňanský řezbář
a člen spolku PRUNUS MORAVIAE, pan Miroslav Šrutka.
A jak tedy letošní pálenkové
utkání dopadlo?

Z dubňanských šampionů
uvádíme tyto nejlepší:
1 . místo:
Pavel Antoš – meruňka,
Patrik Zálejský - třešeň,
Dagmar Jančíková – hruška,
Jaroslav Šabo – jablko,
František Blaha – mirabelka,
Stanislav Šťastný – Mystery,
2. místo:
Radim Směřička – hruška,
Ladislav Loukota – třešně,
3. místo:
Radim Režný – meruňka,
František Grufík – jablko.
Všem oceněným gratulujeme a spolku PRUNUS MORAVIAE přejeme spoustu
takto úspěšných akcí.
MÚ

Šampionem koštu se stal
vzorek č. 1 41 – slivovice,
ročník 201 5, který věnoval
pěstitel Jaroslav Macek
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Dnes vaří...

Ladislav Ilčík, velitel městské policie

Zabijačkový guláš a škvarkové placky

Suroviny

sádlo
slanina, nakrájená na kostičky
cibule, najemno nakrájená
vepřové maso (plecko nebo bok)
mletá sladká paprika
mletá pálivá paprika
majoránka
česnek
vepřová játra
střídka z 2 krajíců chleba
sůl
čerstvě namletý pepř

Placky:

škvarky
hladká mouka
vejce
žloutek
droždí
mléko
sůl

1 lžíce
50 g
3 ks
400 g

4 stroužky
400 g

1 50 g
250 g
1 ks
1 ks
1 /4 kostičky
asi 1 00 ml

knedlíkem či (nejlépe) se škvarkovými plackami.

Připravíte je následovně: Nahrubo pokrájené
škvarky, prosátou mouku (trošku nechte
stranou na podsypání) se solí, vejce a rozdrobené droždí zalijte vlažným mlékem a proPostup:
pracujte na vláčné těsto. Nechte ho v teple
Na rozehřátém sádle vyškvařte slaninu i ci- vykynout, pak vyválejte na plát o síle asi 1 cm
buli. V tomto základu ze všech stran zprudka a pomocí tvořítka (či sklenice) z něj vykrajujte
opečte maso nakrájené na kostky. Osolte ho, placky.
opepřete, okořeňte paprikou a majoránkou
a přidejte prolisovaný česnek. Podlijte vodou Klaďte je na plech s pečicím papírem, propí(nebo vývarem) a zakryté duste, až bude ma- chejte vidličkou, potřete rozšlehaným
so poloměkké.
žloutkem s trochou vody a v troubě při
1 80 °C pečte 20 minut dozlatova.
Nyní přidejte játra, také pokrájená na kostky,
guláš zahustěte rozdrobeným chlebem, podle Kdo má rád, může použít i houby.
potřeby ještě podlijte a dál duste, až bude
maso i játra měkké. Dochuťte a podávejte
Přeji dobrou chuť
s pečivem, houskovým nebo chlupatým

Název: Z radnice, informační občasník Městského úřadu Dubňany. Periodický tisk územního samosprávného
celku. Četnost vydáváni: 4x ročně. Místo vydávání: Město Dubňany. Číslo a den vydání: 1 . vydání, březen 201 7.
Tisk: Tiskárna ŠIKI Kyjov. Evidenční číslo: MK ČR E 22507.
Vydavatel: Město Dubňany, IČO: 00284882, se sídlem Náměstí 1 5. dubna 11 49, 696 03 Dubňany.
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Pozvánky na společenské a kulturní akce

20.4.
SETKÁNÍ ŽEN
KIC Dubňany - přednáška

1 4.5
SVÁTEK MATEK
KD Dubňany

5.5.
POHÁDKA O TEREZCE A MATĚJOVI
KD Dubňany - pohádka s písničkami
Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka

2.6.
DEN DĚTÍ
KIC Dubňany - zábavné odpoledne
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