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Úvodem
Vážení spoluobčané.
Protože se již brzy ocitneme na prahu nového roku,
dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil alespoň s některými plánovanými akcemi nadcházejícího období.
Z dopravních staveb bude realizována rekonstrukce
silnice i chodníků v části Hornické ulice v úseku od bývalé
kavárny Máj (nyní prodejny potravin) až po křižovatku
s ulicí Hodonínská. Již v prvních měsících by měla být
dokončena druhá etapa chodníku na Horní huť a doufám, že se nového chodníku dočkají také občané Jarohněvic bydlící podél krajské silnice do Mutěnic. Druhá
etapa chodníku v této místní části, vedoucí od prodejny
potravin Jindra po Stavebniny je také připravována
k realizaci. Chybí zde pouze vyřízení souhlasu majitelů
části pozemků, což by ale neměla být žádná nepřekonatelná překážka. Řada dalších oprav a rekonstrukcí v této
kapitole, včetně nových parkovacích stání po celém
intravilánu města je připravována, jestli se je ale podaří
fakticky stavebně dokončit, však poznáme až v průběhu
příštího roku.
V době letních prázdnin snad konečně dokončíme
nová sociální zařízení a další související výměny instalací
v mateřské školce u koupaliště, nové oplocení školní zahrady mateřské školy na sídlišti, rekonstrukce sociálek na
kulturním domě, opravu části fasády tamtéž a kompletní
výměnu osvětlení po celém městě.
Rádi bychom sportující mládeži i zdatným seniorům
předali nové multifunkční hřiště v prostoru za Sportcentrem Želva. Tady ovšem budeme napřed žádat o dotaci,
avšak já i moji kolegové věříme, že budeme úspěšní
a Dubňany budou zase o jedno sportoviště bohatší.
Již v prvním čtvrtletí nadcházejícího roku se dočkají
dlouho očekávané, zbrusu nové cisterny naši hasiči.
V tomto případě se ale podle mého názoru čekání
vyplatilo, protože téměř 6 milionů Kč z této cca osmimilionové investice pokryjeme z dotace, kterou se nám
podařilo získat.
Ve výčtu připravovaných projektů bych mohl pokračovat ještě na mnoha stránkách tohoto vydání, ale o všem
budete v průběhu příštího roku včas informováni a v tuto
dobu bude myslím vhodnější se připravit na jedno z nejkrásnějších období roku, na tolik očekávané Vánoce.
Užijte si je v klidu a pohodě se svými blízkými ať vstoupíte s optimismem a elánem do roku 2020.
František Tříska
starosta města Dubňany
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O přidělení dotací na kulturu a sport
rozhodujte i vy.
Města a obce mají kromě mnoha jiných úkolů
také povinnost vytvářet příznivé podmínky pro
kulturní, sportovní a další společenské aktivity
svých občanů. Přestože hlavním cílem je budování,
udržování a provoz odpovídajícího zázemí, například knihoven, kulturních zařízení a sportovišť,
často podporují také samotnou činnost různých
souborů, sportovních klubů a jiných dobrovolných
spolků. Nejinak je tomu také v našem městě.
A právě tato podpora bývá často jablkem sváru
a nevraživosti nejen u samotných žadatelů, ale
také části veřejnosti.
Ve snaze najít co možná nejspravedlivější způsob
podpory rozhodla se Rada města Dubňany zapojit
do tohoto procesu širokou veřejnost. V praxi to
znamená, že každý plnoletý občan našeho města
může uplatnit svůj názor na to, které spolky si svojí
činností zaslouží býti podporovány z prostředků
městského rozpočtu.
Od středy 18. prosince tohoto roku budou na
webu města, konkrétně na adrese:
https://www.dubnany.eu/mesto/dotace-pro-spolky/
zveřejněny žádosti jednotlivých uchazečů - spolků,
které budou obsahovat identifikační údaje, výši
požadované částky, druh činností a účel, na který
bude požadovaná dotace použita. Dále zde budou
zveřejněny další informace, se kterými se samy
spolky rozhodnou veřejnost seznámit. S těmito
materiály se bude možné také obeznámit v listinné
podobě v prostorách kulturního a informačního
centra a na recepci městského úřadu.
Samotné hlasování bude probíhat v Kulturním
informačním centru, v budově Základní umělecké
školy na ulici Komenského v těchto dnech a hodinách:
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

15. 1. 2020 od 8.30 do 18.00 hodin
16. 1. 2020 od 8.30 do 16.00 hodin
17. 1. 2020 od 8.30 do 16.00 hodin
18. 1. 2020 od 8.30 do 11.00 hodin

Prosíme, aby občané přednostně využili termínů
v pracovní dny a sobotu ponechali těm, kteří z pracovních či studijních důvodů pobývají v Dubňanech
pouze o víkendech.
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K samotnému hlasování je nutné prokázat se
platným občanským průkazem s uvedením trvalého bydliště v našem městě. Hlasování bude
umožněno také za občany, kteří se ze zdravotních
či dalších závažných důvodů nebudou moci osobně tohoto aktu zúčastnit, a to pověřením jiného
občana našeho města. Ten svoje pověření prokáže
předložením úředně ověřené plné moci.
Občan, který prokáže výše uvedeným způsobem
své oprávnění k účasti na tomto procesu, obdrží
5 anketních (preferenčních) lístků. Na každý z nich
napíše název jednoho z žadatelů (spolků) a lístek
opatří svým podpisem. Název spolku musí být
čitelný a nezaměnitelný s jiným žadatelem, jinak
bude při sčítání tento lístek (hlas) z dalšího procesu
vyřazen. Vyřazeny budou také lístky nepodepsané,
případně obsahující nadbytečné údaje, které by
mohly zpochybnit jejich legitimitu.
Na každý lístek je možné uvést název pouze
jednoho spolku, je však na vůli občanů, jestli všemi pěti lístky podpoří jednoho stejného žadatele,
nebo každý lístek věnují jinému podporovanému
subjektu, případně zvolí jakoukoliv další kombinaci.
Následně po skončení hlasování proběhne sčítání a podle počtu odevzdaných preferenčních hlasů
jednotlivým subjektům budou předloženy návrhy
Radě města Dubňany, potažmo zastupitelstvu
města, na rozdělení dotací na činnost jednotlivých
spolků pro rok 2020.
MÚ
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Z usnesení rady města
Rada města schválila
- dle předložených cenových
nabídek a doporučení správce
SC Želva Dubňany nákup LED
světelné časomíru MULTI-PRO
K12.QR od firmy TIA Chinchilla
Agency s.r.o., eal-tia, Wolkerova
2, 674 01 Třebíč, IČO: 25343475.
- poskytnutí dotace ve výši
5 000 Kč z rozpočtu města pro
rok 2019 a veřejnoprávní smlouvu s příjemcem Spolek Senior
Dubňany, Sportovní 1766, IČO:
26524945, 696 03 Dubňany.
- za dodavatele opravy koup a l i š t ě v D u b ň a n e c h f i rmu AQUATECHNIK Moravia,
s.r.o., Karlovo náměstí 290/16,
Nové Město, 120 00 Praha,
IČO: 02688379 a dále schválila
Smlouvu o dílo mezi Městem
Dubňany a výše uvedenou firmou na akci „Oprava koupaliště
Dubňany“ s cenou 5 561 216 Kč
bez DPH s tím, že do smlouvy budou zapracovány připomínky přednesené starostou
a Ing. Balažíkovou.
- zadání projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků na
ul. Nádražní vpravo směrem na
Mutěnice. Projektová dokumentace bude zadána Ing. Vojtěchu
Holubovi, XXX, 696 02 Strážnice
IČO: 03271064.
- uzavření smlouvy o pronájmu
prostor v 1. patře Zdravotního střediska Dubňany o ploše 96,65 m 2 dle ukončeného
záměru města se společností
Král DENT s. r.o., U Zdravotního
střediska 1542, 696 03 Dubňany,
IČO: 08502099.

- za dodavatele kamerového systému se záznamovým zařízením
u MěÚ Dubňany a ZŠ Dubňany
firmu DAMACOM, zabezpečovací technika, Selská 56, 614 Brno
– Maloměřice, IČO: 68035675 za
následujících podmínek: písemného souhlasu základní školy
s vybraným dodavatelem a odborného dohledu nad prováděním prací.
- poskytnutí dotace ve výši
10 000 Kč z rozpočtu města Dubňany pro rok 2019 a veřejnoprávní smlouvu s příjemcem Spolek
vinařů Dubňanská hora, V. Nezvala 1584, 696 03 Dubňany,
IČO: 01890085 na bezpečnostní
službu a pořadatelskou činnost
při akci „Burčákový pochod“ dne
12. 10. 2019.
- žádost Sboru dobrovolných hasičů Dubňany, IČO:
63455579 o změnu účelu a způsobu využití dotace z rozpočtu
města pro rok 2019, a to na opravu přenosné hasičské stříkačky.
- poskytnutí dotace ve výši
5 000 Kč z rozpočtu města Dubňany pro rok 2019 a veřejnoprávní smlouvu s příjemcem Sbor
dobrovolných hasičů Dubňany,
Komenského 288, 696 03 Dubňany, IČO: 63455579, na pronájem školní tělocvičny pro potřeby
tréninků soutěžních družstev
mladých členů Sboru.
- za dodavatele dětského hřiště Na Rybníčku firmu MONOTREND s.r.o., Jamné 34,
666 01 Tišnov, IČO: 29320313 za
cenu 851 021,62 Kč včetně DPH
a ukládá uzavřít s ní smlouvu
o dílo.

- podání Žádosti o užívání
nemovité věci ve vlastnictví
států, se kterou je příslušný
hospodařit SPÚ, tj. o pacht
pozemků 2900/31, 2900/32,
2900/1 a 2900/48 v k.ú. Dubňany na SPÚ – pobočka Břeclav,
náměstí T. G. Masaryka 2957/9a,
690 02 Břeclav.
- finanční dar ve výši 3 000 Kč
a dále schválila Darovací smlouvu s Oblastním spolkem Českého
červeného kříže Hodonín, Dukelských hrdinů 1109/6, 695 01 Hodonín, IČO: 00426334, za účelem
ocenění bezpříspěvkových dárců
krve.
- doplnění Plánu rozvoje sportu
města Dubňany dle předloženého návrhu.
- podání přihlášky Města Dubňany do dražebního jednání
proti povinnému VEPRUN s.r.o.,
v likvidaci, IČO: 48530841, se sídlem Sokolská 897, 696 42 Vracov.
- organizaci TS Dukos Dubňany,
p.o. v rámci jejího rozpočtu pro
rok 2019 převod části finančních
prostředků ve výši 350 000 Kč
z příspěvku na provoz do investičního fondu organizace.
- zřízení společného hrobu v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a vyhlášky č.
277/2017 Sb., o postupu obce
při zajištění slušného pohřbení
a pověřuje Ing. Danu Panákovou
zajištěním cenové nabídky na
zřízení společného hrobu, kterou
následně předloží ke schválení.
- Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě
ze dne 31. 10. 2016 mezi Městem
Dubňany a Ing. Alenou Vráno-
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vou, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany, IČO: 71763384, na akci „Revitalizace zeleně v Dubňanech“.
- uzavření dodatku k dohodě
o užívání od data 1. 12. 2019
(změna termínu užívání místnosti na DPS Spolkem Senior
Dubňany).
- poskytnutí dotace ve výši
13 000 Kč z rozpočtu města
Dubňany pro rok 2019 a veřejnoprávní smlouvu s příjemcem
Tělocvičná jednota Sokol Dubňany, IČO: 44164149, za účelem
pořízení kostýmů pro oddíl
mažoretek.
- nabídku Bc. Tomáše Konečného, IČO: 06255060, na zajištění
komplexního výkonu územně
plánovací činnosti v rámci pořízení změn ÚP a s tím souvisejících odborných služeb
a poradenství za cenu celkem
10 000 Kč. Fakturace bude prováděna pouze v měsících aktivního výkonu územně plánovací
činnosti.
- uzavření Příkazní smlouvy
mezi Městem Dubňany a Ing.
Alenou Vránovou, Zástřizly 41,
768 05 Koryčany, IČO: 71763384,
na zajištění technického dozoru
investora „TDI“ pro akci „Revitalizace zeleně v Dubňanech“
v období probíhající následné
tříleté péče.
- uzavření Dodatku č. 16 Smlouvy č. C04/2000 na zajištění třídění a svozu komunálního odpadu
v obci s firmou EKOR, s.r.o., Havlíčkova 181, 697 01 Kyjov, IČO:
60700262.
- podpořit projekt „Řekni šikaně
ne“ společnosti Stopa bezpečí
s.r.o. nákupem 200 ks publikací
za cenu 9 500 Kč bez DPH.
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Rada města ukládá
- městskému úřadu vypovědět
Příkazní smlouvu mezi Městem
Dubňany a Mgr. Hanou Zabadalovou, AK Hodonín, Vrchlického 2541/19, Hodonín, IČO:
66256909, za účelem poskytování právní služby ve věci výkonu činnosti předsedy Komise
pro projednávání přestupků
Města Dubňany dle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále
jen „přestupkový zákon“).
- městskému úřadu vyhlásit
záměr na výpůjčku místnosti
v přízemí č.p. 602 na ul. Hornická (DPS) pro Charitu Hodonín,
Kontaktní adiktologické centrum
Vážka, Pančava 56, 695 01 Hodonín, IČO: 44990260 za účelem poskytování sociální služby
drogové prevence v Dubňanech.
- městskému úřadu zadat zpracování projektové dokumentace
na kompletní rekonstrukci předmětných komunikací na vrchním
konci.
- Dopravní komisi, aby se zabývala podnětem PČR z 21. 10.
2019 a dalšími záležitostmi dle
diskuze.
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.
- informace o cenové nabídce
na „Studii parkové plochy Dubňany – Jarohněvice, par. 3524,
3525/1 ve výši 40 900 Kč včetně
DPH.
Rada města souhlasí
- s návrhem projektanta Ing.
Pavla Tomana rozdělit akci

„Stavební úpravy lesní cesty
ST038/03 a ST038/02 v k.ú. Dubňany“ na doporučené dvě etapy
(dle přílohy).
- s tím, aby město Dubňany bylo
spolupořadatelem krojovaného
plesu dne 8. 2. 2020 dle žádosti
spolku DRMOLICE, z.s., IČO:
70806331.
- s poskytováním příspěvku na
tzv. nadstandard – zavedení
spojů autobusových linek do
systému IDS JMK a u k l á d á
městskému úřadu zapracovat
požadovanou částku ve výši
71 112 Kč do rozpočtu města
Dubňany pro rok 2020.
- se zasláním písemné stížnosti
na KORDIS JMK v záležitosti ze
dne 14. 11. 2019 (cca 20 dětí
zanechaných ráno na zastávce
U kapličky).
Rada města doporučuje
- Zastupitelstvu města Dubňany schválit Plán rozvoje sportu
města Dubňany na období 2019
– 2024.
Rada města pověřuje
- městský úřad výběrem a zadáním zpracovatele záměru rekonstrukce a rozšíření kulturního
a sportovního zázemí na přírodním areálu.
- městský úřad výběrem a zadáním zpracovatele záměru výstavba místní komunikace – spojnice ulice Na Měrově se silnicí
II/431 na Kyjov.
Rada města projednala
- návrh Řádu veřejného pohřebiště, který posoudila a připomínkovala.
MÚ
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Informace z města
Změna v kabelovém vysílání
Na změnu schématu vysílání dubňanských videonovin městský úřad upozornil s předstihem
v textové části a v obrazové o ní pak hovořil starosta města. Základ tvoří tři druhy vysílání – klasické
videonoviny z Dubňan, archivní vysílání videonovin
a blok reportáží dodaných Regionální televizí Jih,
z nichž dvě budou z našeho města a další budou
informovat o dění v regionu. Pravidelnost třítýdenního cyklu může být přerušena, a to například
odvysíláním veřejného zasedání zastupitelstva
nebo odvysíláním déletrvajícího společenského
či kulturního dění (záznam krojovaných hodů).
V textové části vysílání kabelové televize budete
vždy začátkem týdne informováni o obsahu následujících videonovin.
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Publikace „Dubňany na prahu třetího
tisíciletí“
K letošním polokulatým výročím Dubňan –
670 let od první zmínky a 55 let od povýšení obce
na město – byla vydána barevná publikace obsahující více jak 150 snímků doplněných průvodním
slovem. Připravena byla na městském úřadě za pomoci fotografií z vlastních zdrojů i od občanů. Obsah – to jsou Dubňany dneška s jeho dominantami,
zákoutími, společenským, kulturním a sportovním
životem, krásnou přírodou kolem. Publikace byla
uvedena v život při příležitosti slavnostního setkání
pozvaných hostů v pátek 25. října a je možno si ji
zakoupit na podatelně městského úřadu nebo na
Kulturním a informačním centru za cenu 100 Kč.
11
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Zubní praxe se stomatochirurgickým
zaměřením
Od ledna roku 2020 bude v 1. patře na zdravotním středisku v našem městě působit MDDr. Karel
Král - Král DENT s.r.o. V průběhu měsíců listopadu
a prosince probíhaly v tamních prostorách drobné
stavební úpravy a přístrojové dovybavení nových
ordinací. Od nového roku se tak můžeme těšit
na příjemné prostředí moderní ambulance. Mezi
služby, které bude společnost Král DENT s.r.o. poskytovat patří stomatochirurgie, dentální hygiena,
praktické zubní lékařství a analgosedace.
Podrobnější informace najdete na internetových
stránkách www.kraldent.cz a v příštím čísle zpravodaje pana doktora představíme blíže.
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Pozor na podomní obchodníky
Město Dubňany v uplynulých měsících zaznamenalo několik případů, kdy domácnosti našich
spoluobčanů, především těch seniorského věku,
navštívily osoby nabízející zejména zajištění změny
dodavatele energií prostřednictvím aukce energií.
Zprostředkování této služby je pak podmíněno
podpisem plné moci. Před takovými praktikami
všechny obyvatele Dubňan důrazně varujeme.
Zprostředkované smlouvy jsou často pro spotřebitele velice nevýhodné a jejich ukončení bývá
podmíněno až neúměrně vysokými smluvními
pokutami či jinými finančními sankcemi. Těchto
praktik už si povšimla i Česká obchodní inspekce
při své kontrolní činnosti, přičemž ve většině dosud
kontrolovaných případů došlo až k udělení pokuty
z důvodu porušování zákona. Pokud takové osoby
bez předem domluvené schůzky zazvoní u Vašich
dveří, informujte, prosím, Městský úřad Dubňany,
neboť takové jednání je v rozporu s Nařízením
města Dubňany č. 1/2016, kterým se stanovuje
zákaz pochůzkového a podomního prodeje. Pokud
jste již v minulosti podepsali smlouvu či plnou
moc, neváhejte se obrátit se svým podnětem i na
Českou obchodní inspekci.
Podrobnější informace k tématu naleznete na
internetových stránkách České obchodní inspekce
v sekci Pro spotřebitele – Aukce energií (https://
www.coi.cz/pro-spotrebitele/aukce-energii/).
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Mateřská školka I Dubňany navázala spolupráci
s Barevnou školou

I díky sponzorským darům našich rodičů jsme
v září zrealizovali krásný nápad barevné školy, který
rozzářil vstupní prostory budovy školy.
Hned po příchodu tak rodičům i dětem barevné
nálepky na schodech připomínají základní pravidla
slušného chování:
umíme pozdravit, umíme poděkovat, umíme
se omluvit a na posledním schodu čeká výzva:
usmívejte se, prosím.
Další blok barevných schodů pomáhá dětem
procvičit počty, písmenka abecedy a dopravní
značky.
Také školní hymnu mají děti na očích.
Učí se, co je správné a jaká pravidla (inspirované slavnou knihou Roberta Fulghuma) pro
slušný život platí.
Plánujeme spolupráci s barevnou školou i do
dalších let, aby prostory školy byly pro děti přívětivé a inspirující.

8
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Keramické zápichy ozdobí zahradu školky
na sídlišti
Nevšední spolupráci navázala Mateřská škola
I Dubňany s Psychocentrem Domeček v Hodoníně.
Jana Ilčíková, ředitelka MŠ I Dubňany:
„Máme v naší nové školní zahradě spoustu
ovocných stromů, jedlých keřů a rozmanitých
rostlin a chceme, aby v rámci vzdělávacích enviromentálních aktivit naše děti věděly, co kolem
nich roste. Oslovila jsem psycholožku Markétu
Juráskovou, která pracuje v Psychocentru
Domeček s prosbou, zdali by nám v rámci Sociální rehabilitace pomohla s klienty vytvořit
keramické zápichy s názvy rostlin a keřů pro
naši školní zahradu.“
Sociální rehabilitace je služba, která poskytuje
pomoc a podporu lidem s dlouhodobým duševním onemocněním. Cílem je pomoci lépe zvládat
každodenní život pozměněný přítomností duševní
nemoci. Bohužel ve společnosti stále přetrvávají
mnohé předsudky, kterým tito lidé čelí. Pravdou ale
zůstává, že s duševním onemocněním má zkušenost každý čtvrtý člověk na světě, pravděpodobně
tedy máme každý někoho takového mezi svými
blízkými a ani o tom nemusíme vědět.
Skupina Dílna je jednou z pravidelných aktivit,
kterou služba nabízí. Průběh služby je vždy plánován individuálně a vychází z jedinečnosti každého člověka. Skupinu v současné době stabilně
navštěvuje pět klientek. Je založena na využití
arteterapeutických a ergoterapeutických postupů,
které pozitivně působí na aktivizaci člověka, rozvíjejí jemnou motoriku, podporují činnost mozku,
zlepšují subjektivní i objektivní zdatnost, rozvíjejí
silné stránky osobnosti. Důležitou součástí je také
vzájemné sdílení a podpora mezi členy skupiny.

ný výpal. Celý tento proces provázela radost
a zvědavost, jak se zápichy povedou a přání,
aby dobře sloužily svému účelu.“
Ředitelka i učitelky z mateřské školy jsou nadšené. Celý rok si s dětmi budou o jednotlivých rostlinkách povídat a postupně celou zahradu osadí
keramickými zápichy, aby děti poznaly rakytník,
levanduli nebo třeba muchovník a věděly, jak lze
bylinky, plody stromů a keřů využít.
Psychocentrum Domeček Hodonín o.p.s.
poskytuje celkem čtyři sociální služby - kromě
zmíněné Sociální rehabilitace, jsou to Manželská a rodinná poradna, Azylový dům pro
muže a Chráněné bydlení pro osoby s duševním
onemocněním.
V roce 2018 poskytli pomoc mimo jiné např.
31 obyvatelům Dubňan.
Jana Ilčíková
ředitelka MŠ I

Markéta Jurásková, psycholožka:
„Nabídku od paní ředitelky na vytvoření keramických zápichů přijaly klientky s nadšením.
Tvorba z keramické hlíny patří mezi oblíbené
činnosti a vědomí, že budou výrobky sloužit
dětem, radost z práce ještě více umocnilo. Byl
dohodnut základní tvar zápichů a poté už byl
autorkám ponechán volný prostor pro jejich
konkrétní ztvárnění. Nastal několikatýdenní
proces výroby, od vyřezání tvaru cedulek z hlíny, přes dekorování, glazování, až po závěreč-
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Drak Yvolrak přiletěl do Hodonína a Dubňan

Břeclav a Hodonín jsou od sebe jenom kousek.
Obě typicky vinná města projevila zájem o realizaci
pohádky Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel
draka v podzimním čase pro děti, kterých tu žije
jako bublinek. Hodonínský Kulturní dům nabízí
již téměř půl století obyvatelům Moravy úplné
spektrum kultury ve všech myslitelných žánrech.

Hodonínské děti jsou vnímavé a od přírody
muzikální, proto byla realizace odměnou pro
herce za úsilí vynaložené k přípravě inscenace pro
nejmenší. Téměř tři stovky dětí, které navštívily
představení, vyprovodily soubor po představení
zpěvem vítězného třídícího chorálu halalí, tralalí,
netřídí jen pomalí.
Ne všechny děti mají možnost dostavit se na
představení ve velkém městě, a tak Divadlo Dětí
vyhovělo žádosti základní školy Dubňany, vzdálených patnáct kilometrů od Hodonína. Představení
proběhlo v improvizovaných prostorách tělocvičny základní školy, což je pro divadelní soubor
vždy varianta nejméně přátelská a vždy svazující
inscenaci ve volbě dostupných vyjadřovacích prostředků. Divadlo patří do divadla, ovšem není- li
jiná možnost, nezbývá než se uchýlit k mezním
řešením. Děti ze základní školy v Dubňanech si
zjevně návštěvy divadla přímo u nich velmi považovaly a tak společnými silami souboru a publika
byl vykouzlen zázrak představení v multifunkčním
prostoru, ve kterém nakonec bylo i jeviště a jistá
míra iluminace. Na inspekci představení dorazil
i metodik Bc. Jakub Frolík tak, aby mohl osobně
zhládnout dopady metodické práce na představení. Stmívající krajinou se vydal soubor na vyložení
scény do daleké Přelouče.

Čtyřhlavý drak Yvolrak bude celý rok děti učit třídit odpad
Čtyřhlavý pohádkový bráška pohádky O Balynce,
dobrém štěněti převzal v roce 2019 pochodeň
maratonu divadelních představení s lehkým environmentálním podtextem napříč celou republikou.
Drak Yrav Yvolrak po dvanácti stech reprízách
pohádky O Balynce, dobrém štěněti, ale psího detektiva Balynku z pódií českých divadel a kulturních
zařízení nevytěsnil. Balynka totiž pouze změnila roli
v novém napínavém příběhu podle nového. Děti,
které na představení chodily, znaly již průvodní
písně z minulého dílu, a tak na všech letos realizovaných představeních vládla spolutvůrčí atmosféra,
kdy se pódium doplňovalo s hledištěm v interaktivním tandemu. Nová inscenace si vyžádala
pozměněnou divadelní scénu a kostýmy, i když
duch pohádky a její image zůstaly velmi podobné.

10
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V první polovině roku drak udělal dětem radost
i přinesl poučení na více jak 60 ti divadelních vystoupeních od Karlovarského kraje až po Ostravu.
Od září do prosince bude představení hráno ještě
30 x v regionech, v samotném závěru potom proběhne dalších 30 představení na divadelní scéně
Divadla Dětí Praha v NZM na Letné. Nová pražská
divadelní scéna si osvojila jméno mEDúza a je tak
již přijímána pražskými dětmi, rodiči i pedagogickou veřejností. Jak je z názvu patrné, je jejím
zaměřením spojení divadelních múz a edukace.
Od 18. do 22. listopadu 2019 se hudební pohádka Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel

Karla představí postupně v Divadle Fráni Šrámka v Písku, Společenském domě v Hustopečích,
Synagoze v Břeclavi, Domě Kultury v Hodoníně
a v Kultruním centru v Přelouči.
Od září se také začly obě inscenace, tedy O Balynce, dobrém štěněti i Kterak čtyřhlavý drak Yrav
Yvolrak pozřel Karla, přezkušovat do dvojjazyčné
verze, zároveň se rodí Česko-slovenská větev Mezinárodního hudebního divadla dětí, a tak v letech
2020 a 2021 by se mělo v Čechách odehrát celkem
220 představení těchto pohádek, o realizaci na
Slovensku se právě v těchto dnech jedná.
Kristýna Sklenářová

Úspěch výtvarného oboru ZUŠ
Žáci výtvarného oboru ZUŠ Dubňany získali 4. místo v I. kategorii soutěže „Čarovné barvy země“
za práci „Dědečkův vinný sklípek“. Slavnostní vernisáž těchto děl proběhla dne 16. 10. 2019 v Dětské
nemocnici v Brně – Černých polích.

11
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Z knihovny

Komiksový workshop
Ve čtvrtek 24. října se uskutečnil v základní
škole komiksový workshop. Pozvání od městské
knihovny v Dubňanech přijal komiksový autor
Daniel Vydra. Setkání se účastnili žáci tří šestých
a jedné sedmé třídy.
Na úvod si žáci poslechli historii vzniku komiksu,
který spadá až do roku 1896. Tehdy vznikl tzv. Strip,
což je krátký text k jednoduchému obrázku. Dále
se seznámili s pojmy panel, bublina a další.
Vše si ukázali na našem nejznámějším komiksu
„Čtyřlístku“. Ale počátky spadají už k Josefu Ladovi a jeho Mikešovi či k Ondřeji Sekorovi a jeho
postavám Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence, až
po slavné Rychlé šípy. V současnosti je velmocí
komiksu Japonsko.

Po tomto úvodu se děti dostaly ke tvoření samotného komiksu. Obdržely nakreslený příběh
s krátkým textem v první bublině a poté musely
krátký příběh dovyprávět. Děti pracovaly ve
skupinkách. Potom si navzájem příběh přečetly
a jedna ze skupin ji dokonce v kostýmech ostatním
zahrála. Na závěr měly děti za úkol dotvořit krátký
komiks čítající tři panely a opět bylo zajímavé, že
každá skupina vymyslela jinou pointu a žádná se
neopakovala.
Dětem se povídání a tvoření velice líbilo a ani nepostřehly, jak jim to celé rychle uteklo. Bylo to zase
něco jiného a zajímavého. Staly se součástí zrodu
literárního díla a určitě pochopily, že to není až tak
jednoduché, jak se jim to zpočátku třeba zdálo.
Afghánistán
Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 uspořádala městská knihovna besedu s veteránem války v Afghánistánu panem Karlem Novotným. Setkání se uskutečnilo v posluchači zcela zaplněných prostorách
Kulturního a informačního centra. A bylo to nejen
o poslechu, ale i spoustě fotek doplňujících pomocí
projektoru celé vyprávění pana Novotného.
On sám úvodem řekl, že nebude rozebírat politiku, ale že se chce pouze rozdělit o své pocity
a dojmy z pobytu. Byl členem českého Provinčního
rekonstrukčního týmu (PRT) na obrovské americké
základně v provincii Lógar, kde působil od června
2012 do února dalšího roku jako člen zdravotnic-
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kého týmu. Zdravotnické týmy byly dva po šesti
členech. Vždy jedna skupina měla ambulanci pro
vojáky v místní nemocnici, druhá byla připravena na výjezd dle potřeby. Celý tým PRT pak má
300 členů a než mohou vojáci do Afghánistánu
odletět, musí absolvovat skoro rok a půl dlouhou
přípravu. Měsíc pak také trvá, než se těch 300 lidí
přesune z Kábulu na základnu. Po příjezdu dostanete výbavu a seznámíte se s kryty, ty jsou velmi
důležité, svůj první raketový útok zažil už za dva
dny. Češi byli ubytovaní v dřevěných baráčkách,
záchod vlastní, sprchy společné. K dispozici klimatizace, televize, přehrávač, ale také všudypřítomný
prach a mouchy, soukromí pouze za plachtou na
palandě. Během jeho pobytu uskutečnil Talibán
vůbec nejvíce raketových útoků na základnu a zažil
také sebevražedný útok v nákladním automobilu,
kdy pomáhali Američanům se zraněnými. Mise má
především za úkol podporovat místní samosprávu,
navštívili například nemocnici. Na samotné základně pracují Afghánci a třeba i Nepálci, zajišťují úklid,
praní atd. A Čechy mají, na rozdíl od Američanů,

rádi, zřejmě i kvůli srdečnému jednání. České vlajky
také podle slov pana Novotného poskytují ochranu
před útoky.
Za jeho pobytu byl také vážně zraněn voják Lukáš
Hirka, což bylo poměrně hodně medializované
a také účastníci besedy viděli jeden z dokumentů.
Pan Novotný popsal okolnosti jeho zranění a poskytnutí první pomoci, u které asistoval. Hovořilo se
i o zranění služebního psa Athose, kterému poskytli
první pomoc lékaři americké armády, a následně
byl léčen v Německu. Dostalo se mu stejné péče
jako člověku, u jiných armád je pes druh a ne věc
a podle toho je s ním tak i nakládáno.
Na závěr a snad i na odlehčení popsal setkání
s herci Ondřejem Vetchým a Ondřejem Malým,
kteří tam přijeli s malým štábem natočit záběry
do filmu Všiváci. Zdůraznil ještě, jak důležité je,
aby měl voják na misi dobré zázemí doma a nebyl
zatěžován problémy z domova.
Vyprávění pana Novotného trvalo téměř tři
hodiny a hodně rychle uteklo a hodně se líbilo.
Mluvil přirozeně, poutavě a vtipně a lidsky podal
i choulostivější témata týkající se třeba hygieny.
V Dubňanech není s takovými zkušenostmi jediný a tak si možná podobnou besedu příští rok
zopakujeme.
Slavomila Dohnálková
knihovnice
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Šikana? - pohled pedagoga.

ilustrační foto

Vážení rodiče,
na říjnovém setkání školské
komise s řediteli dubňanských
škol jsme diskutovali společně s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny Hodonín a Oddělení sociálně-právní
ochrany dětí MěÚ Hodonín na
téma šikana.
Nechci a ani nebudu toto téma
rozebírat z pohledu psychologů
a dalších odborných profesí.
Ráda bych otevřela tento problém z mého pohledu - pohledu
dlouholeté praxe pedagoga.
Bylo, je a bude v dětském světě (a nejen tam) časté škádlení,
pošťuchování, častování různými
přezdívkami i nadávkami typu:
„On se na mě škaredě dívá“, „Řekl
mi, že jsem tlustá“, „Nadává mi
do brejlovců“, „Pořád do mě
strká“, „Pořád mi něco bere“, ....
A spoustou dalších vět může,
ale také nemusí začínat šikana.

14

Každé dítě je jiné, jinak vnímá
své okolí, je méně či více citlivé.
To, co jedno bere jako šikanu,
druhému nevadí, lehce se s tím
vyrovná, dokáže se bránit. Proto
je velmi nesnadné stanovit hranici mezi škádlením a počínající
šikanou.
Kromě výše uvedeného může
ale dojít i k fyzickému napadání.
To už je potom opravdu vážné.
A tady si neodpustím malou
vsuvku. Vzorem mnoha dnešních dětí jsou hrdinové filmů
či počítačových her, kteří jako
by byli nesmrtelní. Po hrozivě
vypadajícím útoku vyskočí téměř
nezraněni a bijí se dál. V reálném
životě, jak všichni víme, to ale tak
není. I odtud pramení bezcitnost
a agresivita některých dětí. Nedokáží odhadnout, co mohou
způsobit.
Ráda bych doporučila rodičům, aby si v dnešní hektické
době našli čas na své děti. Aby

s nimi co nejvíce mluvili, zajímali
se o to, co dělají a co sledují ve
svém volném čase. Jak se cítí,
jaké prožívají radosti a strasti,
jaké a zda vůbec mají kamarády.
Pokud je dítě náhle uzavřené,
nechodí ven, ráno si často stěžuje na nevolnost, že ho něco
bolí a podobně, je na místě
zpozornět. Může být nemocné,
ale také to může znamenat, že
se bojí např. jít do školy, že se
něco děje. Ptejte se, snažte se
odhalit příčinu. I když se Vám to
nepodaří, v každém případě se
obraťte na školu. Všichni pedagogové absolvovali vzdělávání
v oblasti šikany, ve škole jsou
výchovné poradkyně s odborným vysokoškolským vzděláním.
Informujte třídního učitele či učitelku o tom, co se děje, hledejte
společně příčiny i řešení nastalé
situace. Nepočítejte ale s tím,
že se situace zklidní a vyřeší za
jeden den. Je potřeba být důsledný a trpělivý a stále se všemi
zainteresovanými lidmi komunikovat. I když to není jednoduché,
jsou cesty, jak zabránit rozvinutí
šikany. Pedagogové Vám jistě
pomohou, doporučí, co dělat,
případně poradí, kam se obrátit
o další pomoc.
Bohužel mimo školu jejich
pravomoc nesahá. Tam je třeba obrátit se na policii či další
instituce.
Ještě jednou tedy připomínám:
Jednejte včas, než obyčejné
„škádlení“ přeroste v opravdovou šikanu.
Mgr. Zdeňka Šindarová
za Školskou komisi
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Bezpečnostní desatero
Informační leták „Bezpečnostní desatero“ připravil pro obce Hasičský záchranný sbor České republiky.
Důvodem je fakt, že každoročně dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při
kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem informační kampaně je snížit
počet obětí a výši škody na majetku, předejít požárům a ochránit lidské životy a zdraví.
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Letos se toho u hasičů dělo hodně

Často se nás lidé ptají, jestli se
u zásahu nebojíme, kolik za „to”
máme, proč se této činnosti vůbec věnujeme ... Odpovědi jsou
relativně jednoduché.
Ano, máme do jisté mír y
strach, nikdy nevíme, co nás
přesně u zásahu čeká.
Každý hasič z našich řad, by
mohl vyprávět například o banální události, kdy se tahala kočka ze
studny, čerpala voda ze sklepa,
nebo řezaly spadené stromy...
A na druhé straně o zásahu, kde
šlo opravdu o holý život. Každopádně, když jsou po vašem boku
lidé, kterým můžete naprosto
důvěřovat, pak se se všemi vlivy
přírody, nebezpečím i strachem
bojuje lépe, ne-li když s vámi jedou k zásahu opravdoví přátelé.
Převážná většina z nás je u dobrovolných hasičů už od mala, proto
jsme si velmi blízcí a bereme se
tak nějak jako svou další rodinu.
A právě mladí hasiči jsou
jednou z odpovědí na to, proč
můžou dobrovolní hasiči ve
své nezištné činnosti fungovat.
V nedávné době nám ale nejmladší generace hasičů dospěla
a přidala se po letech soutěžení
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a tréninků k zásahové jednotce.
Jmenovitě - Adam Grufík a Hubert Krbek.
To bylo hlavním důvodem,
proč jsme se v letošním roce
v dubnu rozhodli udělat nábor.
Nicméně s takovým ohlasem
jsme nepočítali. Nábor probíhal ve dvou dnech na Základní
škole v Dubňanech, které tímto
děkujeme za možnost získání tak
velkého obecenstva.
Nejdříve jsme prezentovali
všeobecné informace a zásady
bezpečnosti, prevenci, technické
zabezpečení hasiče a následně
jsme se dostali i k praxi a tomu,
jak to u nás vlastně chodí. Věřím,
že právě tento osobní přístup
a kontakt s dětmi zapříčinil, že
nábor byl tak úspěšný.
Dva týdny po náboru se nám
na prvním tréninku sešlo 32 dětí,
to opravdu nikdo z nás nečekal.
Na jednom z tréninků jsme měli
dokonce dětí 39, bylo ale jasné,
že nás čeká spousta práce a taky
to, že ne všechny děti vydrží. Byla
to pro nás těžká zkouška, skočili
jsme do toho sice po hlavě, ale
s velkým odhodláním. Aktuálně
máme ve sboru 21 mladých hasi-

čů a hasiček od věku 7 až 15 let,
kteří dochází pravidelně.
S dětmi jsme podnikli spoustu
akcí. Z prvopočátku se jednalo
především o akce, kdy jsme
utužovali vztahy a poznávali se
navzájem. Bylo potřeba si vybudovat vzájemnou důvěru a nová
přátelství, ale i ukázat, jaké jsou
povinnosti takového mladého
hasiče.
V květnu začaly tréninky na
školním hřišti a to vždy ve středu
17.00–19.00, kde probíhaly technické i praktické cvičení, aby děti
věděly, co je čeká na závodech.
Bylo potřeba děti rozdělit na
několik skupin podle věku.
Mezi další naše akce patří třeba
přespávání na hasičské zbrojnici, táboráky, návštěva hasičské
zbrojnice v Hodoníně, nebo také
návštěva ZOO Hodonín a krmení
dravé zvěře jedním z našich trenérů Jiřího Hlásenského.
Celé léto jsme zakončili závodem v požární všestrannosti
(branný závod), kde si děti sáhly
na dno svých sil. Závod sám
o sobě nebyl náročný, ale pod-
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mínky byly velmi tvrdé, jelikož se
jednalo o jeden z nejdeštivějších
dnů léta a závod se vždy uskuteční za jakéhokoliv počasí. Závodili jsme se třemi pětičlennými
družstvy mezi dalšími 42 týmy
z jiných sborů. Největším úspěchem pro nás bylo, že děti okusily atmosféru závodů a i přesto,
že to pro ně bylo poprvé, udržely
bojového ducha a nevzdaly se.
Ukončení sezóny bylo pro
naše mladé hasiče velkým očekáváním, jelikož jsme jim slíbili,
že si zkusí, jaké to je být řadovým hasičem. Rozdělili se do tří
jednotek pod vedením velitelů
a drželi pohotovost na hasičské
zbrojnici. Učili se bojový řád
hasiče, základy první pomoci,
komunikaci přes rádiové stanice
a ve volných chvílích hráli pin-

-pong, stolní fotbálek a opékali
špekáčky… Když vtom jim přišla
zpráva o události a jelo se k zásahu! Některé děti jely v hasičském voze, další v obrněném
transportéru k 1. Máji, kde bylo
místo události.
Pátraly po zraněné osobě,
kterou musely ošetřit a přenést
k velitelskému vozu. Po splnění
všech úkolů si roztáhly hasičské
vedení a zastříkaly z proudnic.
Pak je naši kolegové povozili na
obrněném transportéru. Po zásahu je na hasičské zbrojnici čekal
dort a vyhodnocení nejlepších
družstev a velitelů.
Na podzim a zimu jsme se
přesunuli do tělocvičny základní
školy, kde trénujeme vždy ve
středu v 17:00 až 18:30 fyzickou
i technickou přípravu. Zde nás

můžou navštívit děti, které by si
chtěly „hasičinu“ zkusit. Za tuto
možnost děkujeme Městu Dubňany a základní škole, se kterou
díky zájmu učitelů a dětí plánujeme začátkem jara 2020 přednášku o prevenci udělat znovu
a pokud se nám podaří rozšířit
trenérské řady, spojíme tuto
prezentaci opět s náborem.
Činnosti našich mladých hasičů se věnuje komplexně celý
sbor. Trenérská základna je celkem široká, aktuálně pod týmovým vedením Jendy Opavského,
Patrika Bieguna, Jaroslava Kmetíka a Jiřího Hlásenského. Někteří
členové si vzali na starost nábor,
jiní pomáhají na tréninku, další
u všech větších událostí. Jak se
říká, každý dělá nejlépe to, co
umí a co mu časové možnosti
dovolí. V příštím roce je taky
v plánu pro naše svěřence hasičský tábor, kde bude opět
potřeba, aby se zapojilo širší
spektrum sboru.
Obecně se o nás hasičích ví,
že naše činnost je velmi obsáhlá.
S tím je spojena i spousta aktivit,
do kterých letos přibylo ve větší
míře právě trenérství. Tímto bychom chtěli dát na vědomí našim
občanům nebo zapáleným rodičům, kteří by chtěli obohatit naše
členské nebo trenérské řady, že
jsou dveře otevřeny. Co se týče
znalostí v požární odbornosti,
nemusí mít strach, ve všem by
byli samozřejmě proškoleni.
V případně zájmu oslovte kohokoliv z našich členů, napište nám
na sociální síti, nebo se ozvěte na
tel. 730690748.
Naši činnost můžete sledovat na našich facebookových
stránkách Mladí hasiči Dubňany
popř. Sbor Dobrovolných Hasičů
Dubňany.
Patrik Biegun
za SDH Dubňany
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HISTORIE 1. JUNÁCKÉHO ODDÍLU
V DUBŇANECH Z LET 1969 až 1970 – 2. část
Vzpomínky pana Aleše Šima a dalších členů oddílu
Skautský slib.
Středa 22. dubna 1970. Celému slavnostnímu
aktu předcházela výroba křesla pro bratra Akélu.
To jsme den předtím dokončili s kamarádem
Staňou Chludilem ze dřeva, které jsme si přinesli
z lesa a hotové pak odvezli na káře do Měsíčního
údolí. Vyrobili jsme i smolnou louč k zapálení
ohně. Slavnostní táborový oheň si vzala na starost
družina Sokolů.
Slib jsme skládali 23. dubna 1970 ve čtvrtek
v odpoledních hodinách v našem Měsíčním údolí.
Všichni, co jsme měli kroj, jsme se oblekli do krojů, posadili se kolem nachystané vatry a slavnost
mohla začít. Zapálil se oheň, pozdravili jsme se
oddílovým pokřikem a bratr Drahoš nám přednesl
zprávu o našem oddíle. Po krátkém proslovu bratra
Akély jsme přistoupili k samotnému aktu. Všichni,
kteří slib skládali, si jednotlivě stoupli do pozoru,
vztyčili pravou ruku k pozdravu a odrecitovali slib.
Nejdříve družina Sokolů, potom družina Havranů
a nakonec Jestřábi. Na závěr slavnosti jsme dostali
slibové odznaky. Po skončení obřadu jsem si vzal
kousek uhlíku z táboráku na památku.
1. máj 1970. Tak jako každý rok tak i v roce
1970 se oslavoval svátek práce slavnostním průvodem z horního konce od kostela do přírodního
areálu u hřiště. Tam byl tradičně připraven pro
lidi zábavný program. Náš oddíl připravil pro děti
a mládež cyklistický závod zručnosti. Za kuželnou
jsme připravili závodní dráhu pro několik věkových
kategorií, ve kterých závodníci museli zdolávat
různé překážky jako třeba lávky, slalom, houpačku
a jiné. Všem se měřil čas a vítězové, ale i účastníci
dostali drobné věcné ceny. Měli jsme radost, že se
nám akce vydařila a všem se líbila.
9. května 1970. Každé výročí konce druhé světové války se slavilo pokládáním věnců. V tomto roce
byla slavnost obohacena o členy našeho oddílu.
My, co jsme měli kroje (košile a šátky), jsme u pomníků z první a druhé světové války stáli čestnou
stráž. Na každé straně stál jeden voják a jeden
skaut. V ten den byla velká zima a byli jsme rádi,
že nás vždy po půl hodině vystřídala jiná dvojice.
Zúčastnil jsem se také. První dva vojáci stáli celou
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půl hodinu v pozoru a my s nimi. Druhá dvojice to
nebrala tak vážně a jak odešla hlídka, uvolnili se
a různě žertovali. Moc jsme se nasmáli.
Výprava pod Horní huť
Jedna celodenní výprava se uskutečnila v lese
pod Bačíkovou cihelnou. Přinesli jsme si s sebou
silné lano, které bylo potřeba použít v různých
hrách. Učili jsme se dělat uzly, šplhat po laně,
správně slaňovat a používat dračí smyčku. V poledne jsme společně pojedli jídlo přinesené z domova a po krátkém odpočinku se v jámě bývalé
cihelny a okolí rozehrála velká hra. Nejdříve nám
bratr Akéla půjčil hrubou fixu a my jsme si tajně
napsali na přinesené papírové čelenky libovolné
číslo. Potom jsme se všichni rozešli na různá místa, zalezli do vysoké trávy, tam se ukryli, nasadili
čelenky, a hra mohla začít. Naším úkolem bylo
dostat se do cílového prostoru a nebýt při tom
spatřen. Hrálo se na velikém prostranství, a jakmile
někdo zahlédl soupeře, nahlásil nahlas jeho číslo
a tím byl hráč vyřazen z boje. Jak členitý terén tak
mnoho křovin, vysoké trávy a stromů dodalo hře
na atraktivitě. Vítězem se stal Miloš Hrnčář, který
zůstal jako poslední nezpozorovaný hráč. Hra se
nám všem moc líbila a s hezkými pocity jsme se
k večeru vrátili domů.
Výprava na Zbrod
V deníčku mám zapsanou ještě jednu výpravu.
Sešlo se nás tehdy velmi málo. Co bylo příčinou, už
nevypátráme. Blížilo se léto, mnozí měli povinnosti
i doma. Bylo nás jenom sedm chlapců a vedoucí.
Vyšli jsme lesem ke Zbrodským rybníkům a cestou našli několik hříbků a mnoho jahod. Naším
cílem bylo najít vhodné místo ke koupání a to se
nám také podařilo. Voda byla výborná a nic nám
nebránilo udělat to, pro co jsme sem přišli. Hráli
jsme ve vodě různé hry s míčky. Jeden nám spadl
do prostoru stavidla a nemohli jsme se k němu
dostat. Museli jsme odpustit trochu vody z rybníka, aby se míč dostal ven. Já jsem se pak spustil
do vody a s pomocí kamarádů jsme míč vytáhli.
Na přípravu oběda se nedá zapomenout. Bratr
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Akéla koupil kousek masa, který se okořenil, nasolil, přidaly se špekáčky a nějaký klobásek a pak
se celý kus několikrát zabalili do lopuchového
listu, převázal a obalil blátem. To celé se strčilo
do jamky, která byla plná žhavého popele, vše se
přikrylo další vrstvou popela a na tom se udržoval
malý oheň. Než se maso upeklo, pokračovali jsme
ve skotačení ve vodě. Hotové jídlo bylo zvláštní.
Nebylo ani upečené, ani uvařené a při rozbalování
se nám lopuch roztrhl a bláto dostalo i na maso.
Všichni jsme trochu ochutnali, ale moc to dobré
nebylo. Vznikla tak památná událost, na kterou
dodnes každý s úsměvem vzpomíná. V pokročilých
odpoledních hodinách nás bratr svolal, oblekli
jsme si šaty a vyrazili nazpět k domovu. Cestou
kolem rybníka Nálezný jsme potkali některé naše
kamarády. Bylo nám z toho trochu smutno, ale
nám se výprava moc líbila.
Ukončení činnosti
Čas plynul. Oddíl pracoval svým pravidelným
tempem, blížily se prázdniny a chystaly se letní tábory. Náš oddíl tábor nepřipravoval pro nedostatek
financí, absenci táborového zařízení, to znamená

stany, podsady, kuchyň a podobně a chyběly také
zkušenosti. Všechno chtělo svůj čas. Nastala doba
normalizace. Začalo se mluvit o pomalé likvidaci
Junáka. Dověděli jsme se to 16. června 1970. Bylo
to skličující. Budoucnost jsme viděli černě. Bratr
Akéla nám při jedné schůzce oznámil, že organizace Junáka se přesouvá pod Socialistický svaz mládeže a bude přejmenována na Pionýr. To u mnoha
kluků vyvolalo odpor a tak se blížil neodvratný
konec. Bratr nás přemlouval, abychom zůstali i pod
jiným názvem, že bude všechno tak jako předtím.
My jsme však prožili úžasnou dobu jako skauti
a byli jsme na to hrdí. Řekli jsme hrdé a rázné ne.
3. srpna 1970 jsem vystoupil za přemlouvání bratra
Akély z Junáka. Udělala to i asi polovina oddílu. Dne
16. srpna vyšlo poslední číslo krásného časopisu
Junák. Ročník XXXII. číslo 33 a 34. Stál v té době
2 Kčs. A to byl už opravdový konec. Junák oficiálně
zanikl 15. září 1970 a od té doby mládež pracovala
pod hlavičkou SSM a Pionýrské organizace. Vím,
že smíšený oddíl jako pionýrský ještě několik let
pracoval.
Co říct na závěr. Díky tomu, že skautské hnutí
bylo u nás několikrát ve své historii zakázané,
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udrželo si v době našeho působení prvorepublikový charakter. Nová generace vedoucích neměla
zkušenosti a tak se inspirovala právě dobou před
druhou světovou válkou. Přebírala mnohé tradiční zvyky, organizační postupy, podobu kroje,
chodilo se do přírody, učilo se správně tábořit,
zdůrazňovala se láska k přírodě, její ochrana, úcta
k hodnotám a vlasti. Jeden z velkých vzorů pro naši
generaci byl Jaroslav Foglar a jeho knížky. Čas se
ale nedá zastavit a vývoj také ne. Dnešní Junák je
už trochu jiný.
Za všechno krásné, co jsme v té době prožili,
musíme poděkovat hlavně našemu vedoucímu
Václavu Horákovi. Bratr Akéla byl vynikající vedoucí. Dokázal pro nás vždy nachystat program
se spoustou zábavných her plných pohybu, dob-

rodružství a legrace. Přivedl nás na krásné místo
u lesa, kterému jsme říkali Měsíční údolí. Hledal
zajímavá místa na celodenní výpravy. Poskytl nám
svou garáž jako dočasnou klubovnu. Snažil se
pro oddíl získat nějaké peníze. Měl za nás velkou
zodpovědnost, abychom se nezranili při hrách,
koupání a výpravách. Jeho funkce vedoucího
mládeže zahrnovala i různé školení a porady, na
které musel chodit. Teprve s odstupem mnoha let si
člověk uvědomí, kolik nám věnoval svého volného
času. Byl to obětavý člověk, který svou vůdcovskou
práci dělal velmi dobře, a za to jsme ho měli rádi.
Aleš Šimo
bývalý rádce družiny Havranů

Členové 1. dubňanského oddílu Junáka v letech 1969 až 1970: Václav Horák (Akéla) - vedoucí, Drahomír
Konečný - zástupce vedoucího, Jiří Řihák - rádce družiny Sokolů, Aleš Šimo - rádce družiny Havranů, Květoslav Opavský - rádce družiny Jestřábů, Pavel Horák, Zbyněk Horák - Bobr, Jiří Horák, Jiří Hubáček, Jiří
Hofman, Antonín Gožďál, Vladimír Zajac, Luděk Kasala, Lubomír Hubáček, Stanislav Jurča, Pavel Hrnčář,
Bohumil Řihák, Stanislav Chludil, Vojtěch Jestřáb, František Baťa, Zdeněk Kaňa, Miloš Hrnčář, Josef Kubeš

Setkání po letech
10. května 2019 se uskutečnilo setkání bývalých
členů 1. dubňanského oddílu Junáka z let 1969 1970. Od naší poslední společné schůzky, kdy byla
organizace Junáka nejdříve začleněná do Socialistického svazu mládeže a pak zrušena a přejmenovaná na Pionýr, uplynulo bezmála 50 let. V té době
nám bylo od 5 do 15 let a prožívali jsme jedno
z nejkrásnějších období našeho dětství. Mnoho
vzpomínek se nám za ten čas někam zatoulalo
a téměř vytratilo z paměti. Letošní výročí se stalo
impulzem k tomu, abychom se sešli a zavzpomínali
na léta, kdy jsme pod vedením Václava Horáka
prožívali společné chvíle.
Bylo nás v té době v oddíle třiadvacet členů.
Vůdce, jeho zástupce a tři družiny. Po usilovném
hledání a pátrání se nás nakonec sešlo jedenáct.
Zub času nás některé změnil natolik, že jsme se
v prvním okamžiku nemohli poznat. Sedm našich
kamarádů předčasně opustilo tento svět a odešlo

20

do skautského nebe a někteří se kvůli nemoci
nebo vytížení nemohli dostavit. Po vřelém přivítání jsme se odebrali na místní hřbitov a uctili
památku našich zemřelých kamarádů. Po pietním
aktu a společné fotografii jsme zamířili do místní
restaurace U Létalů, kde jsme v přátelské atmosféře při pročítání deníku vzpomínali na krásná léta
našeho dětství. Stali jsme se aspoň na chvíli zase
kluky a znova prožívali chvíle, které už dávno odvál
čas. Ale nic netrvá věčně a tak jsme se v pozdních
večerních hodinách po srdečném rozloučení
a stiscích rukou zase všichni rozešli domů. Byl to
nezapomenutelný večer.
Děkujeme panu Aleši Šimovi, který s velkým nasazením a zaujetím připravil pro čtenáře dubňanského
zpravodaje příspěvek o organizaci Skaut – Junák.
Před 50 lety mu do života zasáhla sice na krátkou
dobu, ale o to silněji, jak je znát z obsahu obou
uveřejněných částí jeho povídání.
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O činnosti dubňanského Sokola
Jsme jednou z mála jednot Župy Slovácké, v jejíž
členské základně převyšují děti. To nás samozřejmě
těší a o to víc jsme uvítali nové cvičitelky, které jsou
ochotné ve svém volném čase pracovat s dětmi
bez nároku na odměnu, což bylo v Sokole vždy
samozřejmostí.
Ty nejmenší děti chodí cvičit s rodiči každou
středu od 17 – 18 hodin. Jejich vedoucími jsou
Renata Rajnošková a Nikola Žurovcová. Cvičení dětí
s rodiči s páru rozvíjí jejich pohybové dovednosti
a důležitý je citový vztah dítěte k rodiči, který se
mu plně věnuje.
Předškolní děti vedou Petra Hartmanová, Ivana
Hartmanová a Zdenka Havelková. Cvičební hodina
je v pondělí od 16 – 17 hodin. Cvičení pro tyto děti
je specifické, zaměřené na pohybové hry s využitím
hudby, písniček, říkanek a náčiní. Předškoláci jsou
vedeni ke kladnému vztahu k pohybu, ke sportu.
Učí se překonávat překážky, samostatnosti a vztahu
ke kolektivu.
Mladší a starší žákyně s cvičitelkami Lenkou Maradovou, Marií Vasiljevičovou, Zdenkou Ilčíkovou
a Šárkou Bůčkovou kromě rozcviček a míčových
her cvičí na nářadí, nacvičují a zúčastňují se župních soutěží všestrannosti, tj. v gymnastice, atletice a plavání, ve švihadlech a šplhu. Za výsledky
v těchto soutěžích máme slušnou sbírku medailí
a pohárů.

Díky Adélce Pištěkové máme od září letošního
roku dva oddíly mažoretek. Trénují 2x týdně a za
tuto krátkou dobu se děvčata hodně naučila. Adélka se přes svůj mladý věk projevila jako dobrá
cvičitelka, kterou děvčata respektují a oblíbily si ji
stejně jako její pomahatelku Karolínu Kovářovou.
Kromě pravidelného cvičení probíhají i jiné
kulturní a společenské akce. V září naše jednota organizovala župní zahájení cvičebního roku
s turistickým pochodem. U příležitosti Památného
dne sokolstva 8. října a Večeru sokolských světel,
(v noci ze 7. na 8. října 1939 nacisté pozatýkali na
1 500 sokolských činovníků, z nichž většina zahynula v koncentračních táborech), děti s rodiči na
„Močidlech“ vypustili lodičky z kůry se svíčkami.
Spolu s „Knoflíčkem“ se také účastnili lampionového průvodu s cílem v sokolovně, kde se děti mohly
zahřát nejen čajem, ale i cvičením.
Děti se již těší na Mikuláše, který do sokolovny
přijde s čertem i andělem 4. prosince.
Závěrem děkuji Městu Dubňany za poskytování
příspěvku na energie a opravy, také cvičitelkám
a v neposlední řadě i rodičům a prarodičům, kteří
děti do Sokola vodí, spolupracují s námi a přeji si,
abych takových bylo co nejvíc.
Jana Chalupová
starostka T. J. Sokol
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Hody 2019 z pohledu stárky
Veroniky Landkamerové

Foto: Michal Trávníček

Před šesti lety jsem začala chodit do souboru
po vzoru mojí sestry, jako úplný nováček. Nevěděla jsem, co členství, tancování, nebo nějaké
hody vůbec znamenají. Dúbravěnka mě minula
obloukem, takže ani v tom nejobyčejnějším kroji
jsem nikdy nestála. V ten moment moje myšlenky
upadly k názoru, že já stárka přece nikdy nemůžu
být a ani nechci. Je to moc práce a nedokázala
bych to. Podívejte se o šest let později…
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Při nabídce od stárka, který k tomu byl dobrovolně i nedobrovolně ‚‚donucen‘‘, jsem velmi
váhala. Bála jsem se. Je to hodně stresu, úsilí
a námi stráveného času pro pár dní v mém životě.
Pro studentku v maturitním ročníku taky žádná
procházka růžovým sadem. Pavel mě ujistil, že to
spolu zvládneme, že se nemám čeho bát. Nabídku jsem tedy přijala a chopila se hodů nejvíc, jak
jsem mohla.
Přípravy jsou to nejhorší na celých hodech!
Všechny obvolat, domluvit, vymyslet. Hlava mi šla
kolem. Za jeden den jsem zařídila plakáty, trička,
dárek pro stárka. A potom dny, které jsem prokrastinovala. Chtělo se mi brečet, protože jsem měla
pocit, že se přípravy nikam neposunují, nic není
zařízené a tak dále. No chápete, typické stavy žen.
Podpora v ten moment od nejbližších bylo to, co
jsem potřebovala. Rodina, kamarádi i celá Dúbrava,
pro hody udělali moc.
Hody se podle mého vydařily. Nebyly na sto
procent, ale to nejsou žádné, vždy se něco může
stát. Užila jsem si to, i když si spoustu věcí nepamatuju. Rum je totiž zvláštní nápoj, pokaždé stejná
chuť, ale jiné příběhy. To je samozřejmě jen sranda!
Během toho lítání z jednoho místa na druhé, aby
všeho bylo dost, úplně nevnímáte správnou atmosféru hodů a oddychnete si až po nedělní půlnoci.
I tak jsem si hody užila a zážitků mám nespočetně
mnoho. Nejen zážitků, ale také zkušeností a chtění
ctít tradice dál a posouvat je mladším!
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Sboreček z Dubňan slavil

Sboreček z Dubňan je ženský a dívčí sbor. Vystupuje nejen na akcích a vystoupeních v Dubňanech,
ale i v okolí.
V sobotu 7. 12. 2019 oslavil 10 let svého působení koncertem „Ztratila sem fěrtúšek“. Na výročním koncertu Sboreček zazpíval folklorní písně
a předvedl se i jejich netradičním zpracováním.
Děvčata zazpívala sadu svatebních písní, se kterými
doprovází svatební obřady nejen na Městském
úřadě v Dubňanech a na závěr nechyběly ani
vánoční koledy. Spolu se zpěvačkami se na pódiu
ukázaly také jejich děti, které celý koncert zahájily
písní Ztratila sem fěrtůšek. Koncert doprovázela
Varmužova CM a Sborečková „Svatební kapela“.
A jak to všechno vlastně začalo?
Sboreček vznikl v roce 2009 z popudu Michaela
Strýčka, který potřeboval dívčí sbor pro vystoupení

se svou cimbálovou muzikou na Národopisném
festivalu Milotice. Zpočátku jsme se scházely
nepravidelně a nacvičovaly převážně vystoupení
na NF Milotice. Na vedení zkoušek se nejprve
podílely Zdeňka Jahodová a Magdalena Ottová.
V roce 2011 se vedení ujala jako umělecká vedoucí
Lubka Vacenovská, která Sboreček vede dodnes.
Začaly jsme s pravidelnými zkouškami a mohly
se tak zúčastňovat i jiných vystoupení např. MFF
Mistřín, Slovácký rok v Kyjově, zpívání sborů
v Kyjově, v Čeložnicích, v Hovoranech, v Mistříně,
Folklorní Velikonoce v Galerii Vaňkovka Brno, vernisáž výstavy malíře Jiřího Lukeše či dubňanských
kulturních akcí jako jsou Dožínky, Fašaňk, Vánoční
koncerty, Den matek Parkinsoniáda aj. Mezi naše
významná vystoupení doma v Dubňanech patří
zpívání na koncertu s BROLN a natáčení pořadu
pro televizi NOE „Zpívá celá dědina“. Před pěti
lety jsme začaly spolupracovat s Městským úřadem Dubňany a zpíváme svatební obřady a vítání
občánků do života. V roce 2019 jsme se také staly
Ježíškovými vnoučaty, když jsme přijely zazpívat
charitativní koncert babičkám a dědečkům do
Senior Otrokovice.
V současné době má Sboreček z Dubňan
13 členek. Scházíme se pravidelně jednou týdně,
ve středu a naším zázemím je RC Knoflíček. Náš
repertoár netvoří jenom lidové písně ze Slovácka
a okolních regionů, ale i písně jiných žánrů.
Mgr. Zdeňka Jahodová
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60 let má kultura v Dubňanech zázemí
na kulturním domě

Prostory už, pravda, nejsou totožné, 25 let sdílí
společnou střechu s městským úřadem, který
k tomuto výročí připravil výstavu ve vestibulu KD
a bývalém „Benetu“. Navštívit ji přišli také dva z bývalých ředitelů pro kulturu pan Josef Macek a PhDr.
Zdeněk Valenta a tady je zlomek jejich vzpomínek.
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Budova kulturního domu byla v plánu spolu s výstavbou sídliště v padesátých letech, a aby rychle
vznikla, vypravila se za tehdejším prezidentem
Zápotockým i delegace z Dubňan. Přestěhoval
se sem Sdružený závodní klub Ligniťan, kulturní
dění financovaly převážně doly, ale i sklárna, JZD,
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Na dotaz, které osobnosti do
Dubňan dorazily, bylo nejprve
stručně řečeno „kromě Gotta,
všichni“, ale nakonec některá

jména a hudební tělesa padla.
Herci Marvan, Filipovský, Bohdanová, Maciuchová, orchestry
Vlacha, Broma, Vacka, kapely
Moravěnka, Moravanka, Olympic, Katapult, JoJo Band, zpěváci
Milan Chladil, Hložek, Zagorová,
byli tu Setleři, jezdilo sem Slovácké divadlo …
Jak řekli bývalí ředitelé, byla
jiná doba a nyní je všude velká
nabídka kultury, počínaje televizí. Oba ocenili vzhled nově
zrekonstruovaného sálu a podle
jejich závěrečných slov, nemají
o kulturu v Dubňanech strach. Je
dost lidí, kteří ji dělají na dobré
úrovni, oni jim děkují a přejí, ať
se jim nadále daří.
MÚ

státní statek a městský úřad.
Pánové vzpomínali jmenovitě
především na lidi, kteří tady byli
činní v oblasti hudební, pěvecké a divadelní nebo pracovali
v zázemí na zajištění provozu
a administrativy. Budova zažila
koncerty, divadelní představení,
estrády, společenské tance, také
diskotéky, čaje o páté, promítání
kina, chodilo se sem kdysi dívat
na barevnou televizi. Účastníci
plesu, a bylo jich až několik stovek, měli k dispozici celý kulturní
dům. Vedly se statistiky, tak třeba
za rok 1972 tudy prošlo 100 tisíc
návštěvníků.
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Kulturní a společenské akce nejen na KIC
V úterý 1. října byl na KIC zahájen pod vedením
lektora Zdeňka Gloze Kurz trénování paměti. Jedná
se již o druhé kolo kurzu o desíti lekcích, kdy si zájemci, pod vlídným a trpělivým vedením magistra
Gloze, ověřili své paměťové schopnosti a rozhodně
udělali něco prospěšného pro jejich zlepšení.
Za deštivého sobotního odpoledne 5. října
se konal již tradiční „Bleší trh“ v prostorách KIC
a přilehlých chodbách a návštěvníci měli opět
příležitost zakoupit nejrůznější drobnosti pro sebe
nebo dárky rodinným příslušníkům či přátelům.

„Cesta ke zdraví a kráse“ měla název beseda
na KIC ve čtvrtek 24. října. Účastnice se dověděly
novinky v péči o pleť a naučily zajímavému vázání
šátků.
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Připomenout si letošní výročí města, tj. 670.
let od první zmínky a 55 let povýšení obce na
město, ale také listopadová výročí republiky z let
1939 a 1989, měla za úkol společenská akce v pátek
25. října v sále kulturního domu. Představena zde
byla i nová fotografická publikace ukazující Dubňany, život v nich a přírodní krásy v nejrůznějších
podobách.

Kurzu malování patřilo KIC celou sobotu 2. listopadu. Už od rána vedl pan Pavel Michalica ruce přítomných paní a dívek při vytváření obrazů olejem
na plátno o rozměrech 50 × 40 cm. Vybrat si mohly
ze dvou témat – kytice ve skleněné váze nebo podzimní krajina, cesta lesem. Pan Michalica zavítal se
svou výukou malby do Dubňan už podruhé, maluje
se technikou „mokré do mokrého – Alla Prima“
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metodou Boba Rosse. A malovat podle něho může
doslova každý. Možná to tak docela není, ale právě
tuto sobotu vznikla moc pěkná dílka. Zcela jistě
udělala radost svým autorkám a ozdobila domovy
jim nebo třeba někomu blízkému.

věk podílel na znečišťování přírody. Na závěr bylo
řečeno, že chování člověka by se mělo řídit pěti
„Z“: 1. Zamyslet se (potřebuji to?), 2. Zredukovat,
3. Zužitkovat, 4. Zrecyklovat, 5. Zkompostovat.
Přidávám za šesté: Zkusme to.
Známé Brněnské písničkové tetiny opět potěšily
malé diváky v dopoledním představení s názvem
„Než si koupíš vstupenku“ v pondělí 11. listopadu
v sále kulturního domu.

Hodně zajímavé a inspirující bylo povídání o šetrném životě k přírodě ( jinak řečeno – bez obalu,
bez odpadu), které KIC uspořádalo ve čtvrtek 7.
listopadu. Dvě dámy – paní Prokešová a Martínková, první z nich provozuje bezobalový obchod
v Kyjově, předkládaly různé informace, sdělovaly
své názory, poznatky a zkušenosti a především
diskutovaly k tématu s přítomnými účastnicemi besedy. Hovořilo se o skládkách, nadměrné produkci
jídla a nadměrném pěstování ovoce a zeleniny, kdy
obojí jde do odpadu, o znečištěné přírodě a trpících zvířatech, o módním průmyslu jako druhém
nejšpinavějším na světě a o tom, co se dá s těmito
problémy dělat. Jaké lze používat ekologické obaly
i předměty běžné denní spotřeby, aniž by se člo-
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Také Dubňany si spolu s celou republikou připomněly 17. listopadu významný státní svátek –
Den boje za svobodu a demokracii (1939, 1989).
V sále kulturního domu vystoupila v odpoledních
hodinách kapela Missa – revival Karel Kryl. Ve vydařeném koncertu odehrála známé i méně známé
Krylovy písně, zazněly také některé jeho básně
a promluvy. Následovalo promítání romantické
komedie Jiřího Vejdělka Něžné vlny. V podvečerních hodinách byla pak jako vyvrcholení oslav
předvedena v prostoru před městským úřadem,
v Dubňanech vůbec poprvé, laser show s hudebním doprovodem.
Chiropraktik pan Vinci Lászlo navštívil Dubňany
už potřetí a tentokrát, jak už název „Aby nohy nebolely“, se v úterý 26. listopadu v sále kulturního
domu zabýval dolními končetinami člověka. Pomocí dotazů účastnic se posouval od vybočeného
palce, přes klenbu a kolena až ke kyčlím. Opět radil,
jak si s problémy můžeme pomoci sami, předváděl
názorné ukázky sám nebo na dobrovolnicích. Nezůstalo jen u nohou, všechny zaujalo, co dělat se
zablokovanými žebry, jak provádět meridiánovou
masáž, jak si prospět správnou chůzí či správným
dýcháním.
Opět to bylo hlavně o tom nebýt pasivním
a snažit se sám něco dělat pro zdraví a uchování
pohyblivosti.

Letošní kateřinská sobota 23. listopadu patřila
dětem. V sále kulturního DNS Dúbravěnka doprovázená Cimbálovou muzikou ZUŠ Dubňany zatančila a zazpívala řadu pásem v pořadu s názvem
„Kdyby ty mobily nebyly“. Kamarádům, rodičům
a také přátelům ukázaly, že i v dnešní době se dá
bavit bez mobilů a ostatních vymožeností současné uspěchané doby.
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K závěru roku byly v předvánočním čase ve výstavní síni shromážděny betlémy vyrobené dětmi
z mateřských škol, ze školního klubu, ze školní
družiny, ze základní umělecké školy, z Knoflíčku
a Dílniček.
MÚ
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Adventní benefiční koncert se v rámci
dubňanské farnosti uskutečnil letos už po třetí

zdroj: Farnost Dubňany

Sympatické je, že darovaná částka putuje vždy
člověku z Dubňan. V roce 2017 se díky štědrým
dárcům vybraly prostředky na rehabilitační pobyt
Matěje Bašuse, který díky intenzivní léčbě udělal
velké pokroky. O rok později se z finančního výtěžku koncertu zakoupil inhalační přístroj, který
potřebuje mladá žena z Dubňan, trpící cystickou
fibrózou.
Letos o první neděli adventní, tedy 1. prosince
2019, byl benefiční koncert věnován osmiletému
Pavlíkovi Jágerovi. Pavlík je zcela odkázán na
24-hodinovou péči svých rodičů. Maminka pevně
věří, že se chlapec díky intenzivní neurorehabilitační léčbě, i přes nepříznivé prognózy lékařů, jednou
postaví na vlastní nohy.
Lidé přišli podpořit Pavlíka a jeho rodinu do
kostela sv. Josefa v hojném počtu. V programu
zazněly skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, Adama
Michny z Otradovic a další v podání absolventů
a učitelů ZUŠ v Dubňanech, studentky JAMU v Brně
i učitele ZUŠ v Kyjově. Slovem koncert doprovázela
Jana Ilčíková. Každému účinkujícímu Pavlík v závěru
koncertu předal malý dárek jako poděkování. Celková vybraná částka činila 39 730 Kč. Byla připsána
na transparentní účet, kde již lidé přispěli Pavlíkovi
zhruba 10 000 Kč.
Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní a pomáhají.
Jana Ilčíková
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Z farnosti

Významná výročí narození

P. Josef Matušina

P. Josef Matušina se narodil 16. srpna 1919 (100 let)
v Dubňanech, v domku čp. 283,
rodičům Josefu a Anežce Matušinovým. Otec byl horník. Měl
mladší sestru Ludmilu.
Po měšťanské škole studoval
na reálném gymnáziu v Brně. Po

maturitě vstoupil do brněnského
kněžského semináře. Jeho studia byla přerušena II. světovou
válkou. Byl totálně nasazen při
těžbě ropy v Telnicích u Brna.
Po skončení války pokračoval
ve studiu teologie. Po skončení
studia byl vysvěcen na kněze
( jako první kněz z dubňanské
farnosti) 5. července 1948 brněnským biskupem ThDr. Karlem
Skoupým. Primiční mši svatou
měl v Dubňanech 11. července
1948. Jeho prvním působištěm
byl Bořitov, kde byl ustanoven
kaplanem. Pak byl ustanoven farářem v Mikulčicích, Prušánkách,
ve Žďárné, v Prosetíně u Bystřice
nad Perštejnem – Louka, Brťoví
a Čtyři Dvory, později v Olešnici
na Moravě a excurrendo v Prosetíně u Bystřice nad Perštejnem.
Vážně onemocněl rakovinou.
Zemřel 16. března 1998 ve věku

79 let v nemocnici Milosrdných
bratří v Letovicích. Je pochován
na dubňanském hřbitově v kněžském hrobě.
V mládí se věnoval včelařství,
vinařství a chovu poštovních
holubů. Hrál na housle a na
varhany. Jeho práce s mladými
a nadšení pro opravy kostelů
všude tam, kde působil, byla
trnem v oku komunistickým
církevním tajemníkům.
Jeho duchovní poslání bylo
patrné z jeho skutků, jak žil, jak
jednal, jak přistupoval k lidem
a k Bohu. Měl silný cit k těm, co
potřebovali pomoc. Pro svou
dobrotu používal lásku a úctu
farníků. Vzácný člověk a kněz,
který učil milovat Boha a bližní.
Bojoval proti zlu svou modlitbou
a svým osobním životem. Jemně naznačoval to, že náš lidský
život nespočívá v tom, co mám,

Primice P. Josefa Matušiny
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ale jaký jsem, co znám a jak
pomáhám. Během svého života
pomáhal a těšil všechny, kdo se
k němu obraceli. Byl příkladem
lásky, pracovitosti a obětavosti.
P. ThDr. Josef Budiš se narodil
27. března 1924 (95 let) v Dubňanech, v malém domku čp. 267,
rodičům Bartoloměji a Františce
Budišovým, jako jediný syn. Rodiče měli velmi malé hospodářství
s jednou kravkou a vinici. Otec
byl dlouho vážně nemocný, brzy
umírá. Syn Josef své mamince
se vším pomáhal. Po gymnáziu
vstoupil do brněnského kněžského semináře. Na kněze byl vysvěcen 16. dubna 1950 brněnským
biskupem ThDr. Karlem Skoupým.
V rodných Dubňanech měl primici 28. května 1950.
Byl ustanoven administrátorem v kostele Neposkvrněného
Početí Panny Marie na Křenové,
v Brně. Hrál na housle. Často
jezdil do Dubňan mamince pomáhat s prací ve vinohradě pod
Dubňansků horu.
Duchovní správy v Brně se ujal
s elánem mladého kněze. Ve
farnosti nacházel u lidí dobrou
odezvu na své plány a ochotnou

Primice P. ThDr. Josefa Budiše

P. Stanislav Kryštof

pomoc. Zemřel ve 43 letech na
leukémii 26. srpna 1967. Pohřben
byl 31. srpna 1967 v Dubňanech
do kněžského hrobu. Z posledních myšlenek P. ThDr. Josefa
Budiše: „Pokládám své utrpení
a nemoc za projev vůle Boží
a domnívám se, že jeho účelem
je vlastní posvěcení a posvěcení
farnosti.“

miční průvod od jeho rodného
domku, jen od dveří fary. Jeho
prvním působištěm byly Šlapanice u Brna, o rok později mu
byla svěřena farnost Křenovice
u Slavkova. V roce 1985 byl
ustanoven farářem v Královopolských Vážanech a půl roku
spravoval nedaleké Račice. Na
podzim roku 1992 byl ustanoven
farářem Kdousova u Velkého
Újezda. Od roku 2002 byl výpomocným duchovním, nejprve pět
let ve Velkém Meziříčí, Borech,
Netíně a Uhřínově. Pak sedm
let v Korolupech, kde zůstal i po
ukončení aktivní duchovní služby. Vážně onemocněl rakovinou.
Zemřel 8. srpna 2018 v nemocnici ve Znojmě. Pohřben byl do
starobylého kněžského hrobu
v Korolupech, v místě jeho posledního působení.
U otce Stanislava byla jednoduchost, prostota života a velká
pokora. Jeho základním úkolem
po příchodu do farnosti bylo
sloužit Bohu a lidem na cestě
k Němu. Vše zvládal svým vrozeným klidem, pokorou a obdivuhodnou skromností.

P. Stanislav Kryštof se narodil
21. prosince 1939 (80 let) v Dubňanech v malém domku čp.
508. Rodiče Stanislav a Rozárie
Kryštofovi. Měl bratra Rostislava
a sestru Bedřišku.
Vyučil se elektrotechnikem.
Po základní vojenské službě
pracoval v lignitovém dole 1.
Máj v Dubňanech. Měl zálibu
v elektrotechnice a dlouhá léta
byl varhaníkem v dubňanském
kostele. Při zaměstnání vystudoval průmyslovou školu a vstoupil
do kněžského semináře v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen 26. června 1983 olomouckým biskupem Josefem Vranou
v Brně. Primiční mši svatou měl
v Dubňanech 3. července 1983.
Na jeho primici komunistický
církevní tajemník nedovolil pri-

Antonín Zahrádka
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Společenská kronika
Vítání nových občánků
Slavnostního obřadu se v sobotu 15. 6. 2019 zúčastnily čtyři rodiny s jejich nově narozenými dětmi.
Místostarostka města Renata Prokopenková popřála dětem a jejich nejbližším hodně štěstí, zdraví
a společně prožité radosti. Zazněl zpěv Sborečku z Dubňan, své pásmo básniček a písniček předvedly
děti z mateřské školy z ulice Hornická.
Do pamětní knihy byly zapsány tyto děti:
Vivien Vlachová
Jonatan Jagur

Štěpán Králíček
Laura Chludilová

Další slavnostní obřad vítání nových občánků se konal 28. 9. 2019 a letos to byl již čtvrtý. Do života
opět přivítala nově narozené děti místostarostka města a popřála jim a jejich rodinám hodně zdraví
a vzájemné lásky. Již tradičně zazpíval Sboreček z Dubňan a tentokrát vystoupily děti z mateřské školy
U Koupaliště.
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Do pamětní knihy byly zapsány tyto děti:
Magdalena Budišová
Fabian Čajkivskyj
Veronika Soldánová
Jonáš Duhajský
Antonín Ott
Marian Volf
Matylda Lysáw

Tereza Hekele
Eliška Hladíková
Julie Krupičková
Adéla Chrástková
Julie Uhrovičová
Milan Zlatohlávek

Rozloučili jsme se s těmito občany
Anna Kyšová

88 let

Libuše Hamšíková		91 Let

Jana Bělíková

41 let

Jiří Jílek		77 let

Františka Matějíčková

84 let

Zdeněk Kreml 		86 let

Miroslav Ilčík

80 let

Marie Gongalová		59 let

Marie Zemská

77 let

Antonín Michálek 		84 let

Anna Vašíčková

72 let

Marie Ilčíková		91 let

Květoslava Janková

93 let

Marie Kuřilová		87 let

Františka Budišová

86 let

Jaroslav Nevídal		68 let
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Z historie

Co se psalo před 65 lety v obecní kronice o místním mysliveckém
spolku – doslovný přepis.
Lidová myslivecká společnost
od svého vzniku v r. 1951 stará
se vzorně a nutno říci svědomitě
o loveckou zvěř v tom smyslu,
že zhotovuje na zimní období
nové zásypy pro pernatou zvěř,
pro srnčí již má několik krmelců
dobře připravených, pro koroptve
postaveno již mnoho krytů, takže
je o zvěř postaráno.

Pečuje se též o hubení tak zvané „škodné“, což patrno z toho, že za tři roky bylo odstřeleno:
Rok:
Psů:
Koček:
Tchořů:
Lišek:
Lasiček:
Sojek:
Šedivek:
Strak:
Kaní:
Jestřáb:

1951
16
19
5
3
13
36
8
1

Je nutno zde podotknouti, že se těmito odstřelenými škůdci plní školní kabinet po odborném vyčinění
a tak naše mládež má možnost tuto škodnou dobře
poznati.

Srnců:
Zajíců:
Bažant:
Koroptví:
Odchyt živých
„
„

1953
17
42
6
5
4
3
32
67
17
9

Vzhledem k tomu, že v našem lidově demokr. státním zřízení je veškeré hospodářství rozplánováno, je
tomu tak i s odstřelem zvěře;
Na příklad:

V příštím roce se odstřelí v našem honebním revíru:
12
z toho na povinnou dodávku
7
300
„
„
170
200
„
„
120
400
„
„
240
zajíců -na příklad
50
koroptví
100

Těmito odchycenými zajíci neb koroptvemi ano
i bažanty doplňují se okresy po případě i kraje,
34

1952
14
21
7
1
2
20
30
7
2

kusů
„
„
„
„
„

kde zvěře je poměrně menší počet. V dosti častých
případech tuto živou zvěř vyvážíme i za hranice do
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ciziny výměnou za, pro náš průmysl, cenné suroviny
neb jiné spotřební zboží.
Ostatní zvěř, po povinné dodávce, si střelci mezi
sebou rozdělí po případě odprodají, aby byly peníze
na daně a různé výlohy jako jsou různá ochranná

Srnců
Srn
Zajíců
Bažantů
Koroptví
Králíků

zařízení pro zvěř v zimním období, jiné pochůzky
kolem této lovecké zvěře, která je cenným přínosem
pro naše hospodářství a proto naše místní myslivecká společ. jí věnuje veškerou péči a svůj volný
čas.

Roční rozdíl ulovené zvěře za poslední tři roky činí:
1951
1952
4
6
2
635
499
273
229
1303
451
45
109

1953
8
2
491
207
200
13

Dne 20. 9. 1952 bylo odevzdáno živých koroptví 423 a ve dny
24., 25., 26. 11. bylo chyceno
dalších 162 kusů, tedy celkem
za rok 585 kusů.
Srnčí je udržována stále ve
stejném počtu a to tak, že je
15 kusů ve společné a 15 v obecní honitbě.
Budiž poznamenáno, že od
1.1.52 byla část pozemků ve
výměře 90 Ha u rybníka Č….
definitivně přidělena k honitbě
této naší myslivecké společnosti.

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

Rozhovor s panem Markem Zdvořáčkem
– předsedou MS Mír Dubňany
Podle výpisu ze spolkového rejstříku jste pátým rokem předsedou Mysliveckého spolku
v Dubňanech, ale jeho historie je mnohem delší.
Seznamte nás s ní prosím.
Myslivost je neoddělitelně spojena s historií města Dubňany už dlouhá léta. Před druhou světovou
válkou lovili výhradně majitelé půdy čili sedláci,
kteří vykonávali výkon práva myslivosti společně.
Po válce došlo ke vzniku lidové myslivosti (sdružení). V Dubňanech svého času byla dvě myslivecká
sdružení Kapansko a Mír Dubňany. Kapansko mělo
svou honitbu v honitbě lesů ČR mezi Mutěnicemi

a Starým Poddvorovem. MS Mír Dubňany působilo
na pozemcích v KÚ Dubňany a části honitby lesů ČR
(dnes samostatná honitba Zbrod). V roce 1993 dle
nového zákona o myslivosti vzniklo honební společenstvo města Dubňany, které vytvořilo honitbu
z vlastníků půdy, fondu národního majetku, části
lesů ČR, městských pozemků a pozemků rybářství
Písečné o celkové výměře 1742 ha. Tato honitba
byla pronajata MS Mír Dubňany, která dodnes na
těchto pozemcích vykonává právo myslivosti. Za
těch mnoho let působilo v našem spolku mnoho
výborných myslivců, kteří už bohužel mnohdy mezi
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námi nejsou, ale my na ně velmi rádi vzpomínáme
a děkujeme jim za dobrou práci, kterou vykonali
pro náš spolek a myslivost celkově.
Kolik v současnosti máte členů, je zájem i mezi
mladými lidmi? Je to náročný koníček?
V současné době náš spolek má 35 členů,
převážně občané Dubňan, ale pár členů je i přespolních.. Bohužel zájem mezi mladými lidmi není
velký a je to problém, s kterým se potýká myslivost
v rámci celé republiky, náš spolek nevyjímaje. To
se potom odráží na průměrném věku členů spolku, který nám pomalu, ale jistě stárne a nástupců
není tolik.
Myslivost je i není náročný koníček, záleží, jak
se člověk chce věnovat této činnosti. Myslivost je
obor, který zahrnuje spoustu různých činností, mezi
kterými se můžete věnovat jedné nebo několika
činnostem, které vás baví a podle toho se odvíjí
časová náročnost. U nás ve spolku se například
můžete věnovat myslivecké kynologii, lovu na
čekané, hony, zábrky na kachny, střelectví, ale také
si musíte plnit povinnosti, jako přikrmovat zvěř
v období nouze, zavážet vodu do honitby v období
sucha a plnit také brigádnickou činnost. Co se týče
finanční náročnosti, tak ta není zrovna malá hlavně
pro zájemce, který začíná od píky, ten musí počítat
s investicí i několik desítek tisíc korun.
Kde se nachází vaše honitba, jak jste spokojeni s jejím stavem a co za zvířata bychom v ní
vlastně mohli potkat?
Hranice naší honitby prakticky kopíruje hranici
katastrálního území Dubňan až na malé výjimky.
Myslivecké vyžití v naší honitbě je dobré a po dobu
celého roku si člověk může najít nějakou mysliveckou činnost, které se může věnovat. To, co nás trápí,
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je intenzivní zemědělská činnost a rozšiřování lidské působnosti ( jako např. novostavby a oplocení
rozsáhlých pozemků s chovem domácích zvířat),
tím se rok od roku zmenšuje životní prostor pro
zvěř, kde najde potravu, krytinu a může vyvádět
mladé. S tímto trendem se ale potýkají myslivci
nejspíše všude po naší zemi.
V okolí Dubňan se dá potkat celá řada druhů
zvířat a vyjmenovat tu všechno by bylo na dlouhé
povídání, proto se zmíním hlavně o zvířatech, které
jsou dle mého názoru nejzajímavější, a myslím si, že
mnoho občanů ani neví, že se v našem okolí můžeme s nimi potkat. Mimo těch, které potká člověk
běžně, pokud se sem tam vypraví do přírody, jako
jsou srnec, zajíc, bažant, tak méně často se může
běžný milovník přírody na procházce lesem nebo
po poli setkat se zvěří, která je aktivní hlavně v nočních hodinách jako třeba prase divoké, liška nebo
jezevec, ale ta se taky u nás vyskytuje. V poslední
době nás potěšilo, že se nám vrací do honitby králík
divoký, který u nás v minulosti prakticky vymizel.
V tomto roce byl také u nás v okolí Kyjovky hlášen
výskyt medvěda hnědého, ale ten nebyl prokázán.
V okolí Jarohněvického rybníku a Zbrodů se
vyskytuje množství nejrůznějších druhů ptáků,
jako jsou různé druhy hus a kachen, krom běžných
druhů tu můžeme pozorovat i u nás vzácnější druhy jako je husice nilská nebo husice liščí, domov
tu také má jeden z nejkrásnějších ptáků ledňáček
říční nebo vlha pestrá, která v okolí Dubňan hnízdí
v několika koloniích. Celoročně se tu vyskytuje
jeden z největších orlů vůbec orel mořský, ale
i další dravci. Podle informací od ornitologů letos
v Dubňanech, na jediném místě na Jižní Moravě,
hnízdily dva páry velmi vzácné potápky černokrké.
Jak vypadá činnost členů spolku v průběhu
kalendářního roku? Které období je nejvíce
náročné?
Členové se v průběhu roku můžou, ale také musí
věnovat celé řadě činností. V období nouze (od
podzimu přes zimu do půlky jara) je povinnost
pro členy přikrmovat zvěř, kdy mají členové přiděleny zásypy, ve kterých pravidelně krmí. V okolí
Dubňan jsme také vybudovaly několik betonových
napaječek, pro zvěř a ptactvo, které v období sucha
myslivci zaváží vodou. Také pořádáme pravidelné
brigády pro členy, kde se věnujeme opravám mysliveckých zařízení, úklidu, nebo třeba budování
např. už zmíněných napaječek, nebo v tomto roce
instalaci světelného ohradníku, kterého si můžou
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občané všimnout kolem cest na Ratíškovice, Milotice a Mutěnice. Co se týče lovu v průběhu roku,
tak ten se řídí dobou hájení zvěře. Od 16. května
začíná odlov srnců a končí k poslednímu září, srna
se loví od prvního září do konce roku. Od prvního
září začínají lovy kachen a hus a končí v půlce ledna. V měsících listopad a prosinec probíhají hony
na zajíce a bažanty. Lov prasete divokého a lišek
probíhá celoročně.
Z pohledu myslivce - čím vás občané či instituce
zlobí a kde naopak pomáhají nebo by mohli
pomoct.
Myslím si, že náš spolek vychází jak s občany
města Dubňan, tak i s institucemi, které v našem
městě nebo v okolí působí, velmi dobře a nikdy
jsem nezaregistroval nějaký konflikt. Trápí nás
zemědělství, kde je v dnešní době trend sadit
obrovské monokultury řepky nebo kukuřice, které se navíc často stříkají postřiky, to samozřejmě
neprospívá zvěři a ani ostatním živočichům, které
žijí na polích.

Srážka vozidla se zvěří, může se stát i v našem
katastru. Co má takový řidič dělat?
To je problém, který řešíme skoro neustále. Nejvíce rizikové jsou hlavní tahy na Ratíškovice a Milotice, kde máme hlášených, ale i nehlášených a následně nalezených sražených kusů zvěře opravdu
hodně. Náš spolek v tomto roce zainvestoval
a instaloval světelný ohradník kolem hlavních cest
na Ratíškovice, Milotice a Mutěnice, od kterého si
slibujeme značné snížení střetů vozidel se zvěří.
Jsou to ty modré odrazky, které jsou upevněny
na směrové sloupky u cest a fungují na principu
odrazu světla od projíždějících aut do okolí silnice.
Toto odražené světlo má vlnovou délku, která je
pro lidské oko neviditelná, ale na zvěř působí tak,
že ji zastaví a nemá snahu vejít na vozovku, pokud se na ní pohybují vozidla. Samozřejmě tento
ohradník není stoprocentní a navíc funguje jen ve
večerních hodinách, proto je nejlépe, aby řidiči
počítali s tím, že zvěř může přes silnici přecházet
a přizpůsobit tomu rychlost. Také je nutné počítat
s tím, že mnohdy zvěř protahuje přes vozovku ve
více kusech v řadě za sebou. Pokud už ke střetu se
zvěří dojde, měla by se k místu nehody přivolat policie a ta už kontaktuje příslušný myslivecký spolek,
který sraženou zvěř odstraní. V žádném případě
by si neměli občasné zvěř naložit do kufru a odjet
s ní, to je kvalifikováno jako trestný čin pytláctví
a navíc je po srážce v drtivé většině případů zvěřina pro konzumaci nepoužitelná. Nutné je si také
uvědomit, že sražená zvěř může mít celou řadu
nemocí a parazitů, které můžou člověka ohrozit i na
životě, jako je např. trichinelóza (česky svalovec),
která může být pro člověka smrtelná.
Děkujeme za rozhovor.
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V krátkosti

zdroj: hodoninsky.denik.cz

Putovní iQPARK v Hodoníně
Interaktivní zážitková a zábavná výstava libereckého iQPARKu, naučného science centra,
představuje hravou formou svět vědy a techniky.
Návštěvníci si ověří, jak funguje lidské tělo a smysly,
ale také, jak nás mohou tyto smysly klamat. Kromě
spousty zajímavostí si příchozí potrénují mozek
a mohou se exponátů přímo dotýkat. Zájemci si
mohou vytvořit 3D otisk svého těla, změří si sílu
ruky, vyzkoušejí Braillovo písmo, nebo si třeba
posedí na hřebících jako fakír. Výstava je určena
pro všechny věkové kategorie, od malých dětí až
po velké návštěvníky bez rozdílu věku, pro rodiny
i školy. Vzdělávací výstava s názvem „Poznávej se“
je otevřena pro veřejnost pod hodonínskou radnicí
až do 3.1.2020. Exponáty si můžete prohlédnout
po celý týden, dopoledne v pracovní dny bude
vyhrazeno školním a jiným skupinám, odpoledne
od 14 do 18 hodin bude otevřeno pro ostatní veřejnost. O sobotách a nedělích bude pro veřejnost
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otevřeno od 10 do 18 hodin. Vstupné na výstavu je
30 korun za dítě a 60 korun za dospělého.

foto: DENÍK / Petr Lundák

Jihomoravský kraj nakoupí vlaky za 7 miliard
Nákup sedmatřiceti nových elektrických vlaků
pro Jihomoravský kraj schválili krajští zastupitelé.
Cestující, kteří pojedou vlakem například z Brna
do Blanska, Tišnova a Břeclavi se v příštích letech
svezou v nových vozech. Výběrové řízení vyhrála
firma Škoda Transportation. Kraj bude první, kdo si
vlastní vlaky pořídí. „Nyní jezdí po železnici vlaky,
jejichž stáří dosahuje až padesáti let. Jsem rád, že
jsme zase blíž nákupu nových vozů,“ řekl náměstek
hejtmana Roman Hanák.

Boj o prameniště pitné vody pokračuje
Veřejnou oponenturou k plánované těžbě štěrkopísku u Moravského Písku bránili starostové
prameniště pitné vody v Senátu. Mezi zhruba stovkou příchozích byla více než padesátka starostů či
starostek z jihovýchodu Moravy. Podzemní jezero
na Moravské Sahaře mezi Strážnicí a Bzencem je
zdrojem pitné vody pro tisíce lidí. Její kvalitu ale
může podle části odborníků i samosprávy ohrozit plánovaná těžba štěrkopísku. V době, kdy se
jako jedno z největších témat řeší otázka sucha
a nedostatku vody, hrozí, že by případná těžba
štěrkopísku u Moravského Písku na Hodonínsku
mohla ohrozit zdroj vody pro 140 tisíc lidí. Jde
o pátý největší zásobník pitné vody v ČR. Mezi
místními panuje obava, že by mohl být zdroj

ilustrační foto
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kontaminován třeba během povodní, které zde
nebývají výjimečné. Už 12 let trvají snahy o zahájení těžby štěrkopísku u Moravského Písku. Obce
ani kraj s těžbou nesouhlasí, obce se chtějí bránit
i soudně. Obavy o jeho možné nevratné poškození
vyjádřili v minulosti i jihomoravští hygienici. Proti
těžbě jsou zastupitelstva 57 měst a obcí a poslední
petici proti těžbě za ochranu zdroje pitné vody
podepsalo 11 415 lidí.
Přichází nový typ televizního vysílání DVB-T2
– připravte se včas!
Od 27. listopadu nastávají zásadní změny, které se mohou dotknout i vás. Pozemní televizní
vysílání prochází změnou na moderní vysílací
standard DVB-T2. Tato změna se týká všech,
kteří televizi sledují pomocí klasické antény.
Po přechodu na DVB-T2 už některé televizory
nebudou schopny přijímat bezplatné pozemní
vysílání jako doposud.
Proč k přechodu dochází
V současnosti probíhá televizní vysílání na stejných frekvencích jako bezdrátový internet v mobilních telefonech. Frekvenční pásma samozřejmě
nejsou nafukovací, takže je potřeba je uvolnit tak,
že se televizní vysílání pustí po jiné cestě nazvané DVB-T2. Tato nová cesta ale bude vyžadovat
speciální přijímače – televizory nebo set-top boxy
podporující DVB-T2.
Koho se přechod týká
Pokud patříte mezi ty, kteří televizní signál přijímají přes klasickou (pozemní) televizní anténu,
přechod na DVB-T2 byste řešit určitě měli. Je tedy
nutné mít buď televizor nebo tzv. set-top box, který
podporuje vysílání v DVB-T2.
Jestliže namísto klasické pozemní antény využíváte kabelovou televizi, satelit anebo internetovou
televizi (IPTV), přechod na DVB-T2 se vás vůbec
netýká a nic se pro vás nemění.
Kdy k přechodu dojde
Samotný přechod, tedy zapínání nových vysílacích sítí DVB-T2 a vypínání současných DVB-T
sítí, bude postupné. Snahou je, aby se přecházelo
po co největších územních celcích. Po celou dobu
jsou souběžně v provozu tzv. přechodové sítě
DVB-T2, které mají celoplošné pokrytí v rámci
ČR. Už nyní tedy můžete přijímat televizní vysílání
v DVB-T2 prostřednictvím certifikovaných přístrojů

(přijímače jsou označeny známkou „DVB-T2 ověřeno“). První byli na řadě Praha a Středočeský kraj,
kde přechod začal koncem listopadu, diváci u nás
na jižní Moravě mají čas až do května roku 2020.
Kdy je nutné pořídit nový televizor
Důležité je, aby váš televizor podporoval nejen
signál DVB-T2, ale zároveň i kodek HEVC či H.265.
Jde o formát komprese video signálu, ve kterém
funguje české vysílání DVB-T2. Tyto technické
informace najdete v manuálu k televizoru nebo
na krabici, pokud jste si ji schovali. Drtivá většina
televizorů vyrobených v posledních dvou letech
je už na nový typ vysílání připravena. Máte-li však
doma starší typ televizoru, pak DVB-T2 nejspíš
nepodporuje. I přesto není nutné kupovat si nový
televizor. Místo něj si můžete pořídit set-top box
s tunerem DVB-T2/ HEVC, což je přístroj, který
připojíte ke svému starému televizoru a ten bude
díky tomu přehrávat vaše oblíbené pořady i po
přechodu na DVB-T2. Nejlevnější set-top boxy seženete v obchodech s elektronikou již za 550 korun.
Co vám přechod na DVB-T2 přinese
Nejvýraznějším přínosem přechodu na DVB-T2 je
kvalitnější obraz v tzv. vysokém rozlišení (HD), ve
kterém budou například vysílány všechny stanice
České televize. Pokud máte doma internet, budete
moci díky přechodu využívat technologii HbbTV
(nebo též hybridní televize), která propojuje klasické televizní vysílání s internetem. Pokud si tedy
připojíte televizor k internetu, dostanete se do
archivu televizních pořadů a různých videoték s filmy, seriály a dalšími pořady, které si budete moci
přehrát, kdykoli budete chtít. Ke službě HbbTV
se dostanete přes červené tlačítko na dálkovém
ovladači televizoru.
Zdroj: Ušetřeno.cz
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Oddlužení obyvatel po novele insolvenčního
zákona aneb Vánoce nejsou konzum
Milí sousedé,
chtěl jsem vás upozornit na velmi důležitou
informaci, že od 1. 6. 2019 došlo k novele insolvenčního zákona, díky níž stát nově dává šanci
obyvatelům lépe a rychleji se vypořádat s dluhy
a najít cestu z dluhové pasti (exekucí).
Návrh na povolení oddlužení za dlužníka musí
sepsat advokát, notář, soudní exekutor nebo
insolvenční správce. Těmto osobám přísluší za
sepsání návrhu na povolení oddlužení odměna ve
výši 4.840 Kč respektive 7.260 Kč za společný návrh
na oddlužení manželů. Tato částka se však nehradí
předem, ale až v průběhu oddlužení a to ve splátkách, tedy z peněz, které při oddlužení určí soud.
Jiné částky se za sepsání, připravení podkladů pro
oddlužení, porady s dlužníkem atd. nehradí, a nesmí je ani nikdo jiný vybírat. Tím je zabezpečeno,
že tzv. „finanční šmejdi“ návrhy psát nesmí.
Návrh na povolení oddlužení mohou také sepsat akreditované osoby (např. různé neziskové
organizace, Člověk v tísni, Charita atd.), které však
tuto službu vykonávají zadarmo. Nesmí vyžadovat
žádnou úhradu a to ani např. formou daru pro
jejich organizaci!
Aby bylo možné návrh sepsat, je nutné splnit
několik podmínek a doložit listiny:
- lze za určitých podmínek oddlužit i podnikatele,
pokud mají dluhy z podnikání,
- dokládají se předpokládané příjmy za 12 měsíců,
tedy jaké příjmy budete mít v následujícím roce,
- dokládají se příjmy, které dlužník měl za posledních 12 měsíců před podáním návrhu na
oddlužení,
- předkládá se seznam majetku, běžné vybavené
domácnosti není předmětem insolvenčního
řízení,
- seznam zaměstnanců dlužníka a to i v případě,
že není zaměstnavatelem,
- je nutné doložit, že dlužník je v úpadku, tedy že
má min. dva dluhy u různých věřitelů, které není
schopen splácet a tyto dluhy jsou více jak 30 dnů
po splatnosti.
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Nově není podmínkou splatit alespoň 30%
dluhů. Je tím dána jedinečná šance velkým
dlužníkům, aby se vypořádali se svými závazky
zákonným způsobem jednou provždy!
Oddlužení je možné provést dvěma způsoby
a to:
plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, zpeněžením majetkové
podstaty.
Při splátkovém kalendáři se zpeněžením majetkové podstaty dlužník vydá svůj majetek (např.
částky deponované u zaměstnavatele, u exekutora
atd.) a ještě 60 měsíců splácí ze svého příjmu částku, která by mu byla sražena pří výkonu rozhodnutí
(exekuci) pro přednostní pohledávku.
Při zpeněžení majetkové podstaty dlužník nabídne věřitelům veškerý svůj majetek (pokud mu
ještě něco hodnotné zůstalo) a z prodeje tohoto
majetku se uspokojí nároky věřitelů. Nezpeněžuje
se běžné vybavení domácnosti! Ze svého aktuálního příjmu nic nesplácí, celá mzda mu zůstává.
Oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty trvá max. 60 měsíců (5 let).
Existují však chráněné osoby, u nichž doba splátek
trvá jen 36 měsíců (3 roky) a to u starobních, invalidních důchodců, kteří pobírají invalidní důchod
druhého nebo třetího stupně a nově i v případě,
pokud dvě třetiny dluhu nezajištěných věřitelů
vznikly před 18. rokem dlužníka. V případě, že
se dlužníku podaří uhradit za 36 měsíců 60%
pohledávek, oddlužení také končí 36. měsícem,
tedy po 3 letech.
Obydlí se nově nemusí zpeněžovat a dlužník
ho nemusí vydat věřitelům, pokud se jedná o tzv.
chráněné obydlí. Tedy pokud jeho hodnota nedosahuje konkrétně v případě Dubňan částku
983.532,00 Kč pro byt, 1.711.782,00 Kč pro rodinný
dům, 1.989.282,00 Kč pro rodinný dům včetně
pozemku, a není zastaven pro zajištěného věřitele
(typicky banky u hypotéky).
Zajištěný věřitel se uspokojuje z prodeje zástavy
kdykoliv v průběhu řízení, nebo i až po skončení
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insolvenčního řízení. Oddlužit nelze nároky věřitelů, jejichž plnění bylo uloženo dlužníku v rámci
trestního řízení!
V průběhu oddlužení musí dlužník vynaložit
veškeré úsilí, aby uhradil co možná nejvíce svých
dluhů, musí vydat hodnoty, které získal dědictvím,
darem či výhrou v průběhu insolvenčního řízení.
Musí uhradit dlužné a běžné výživné, náklady in-

solvenčního řízení a svým zjištěným nezajištěným
věřitelům hradit měsíčně min. částku 1.089 Kč nebo
v případě manželů 1.633,50 Kč.
Oddlužit nelze nároky věřitelů, jejichž plnění bylo
uloženo dlužníku v rámci trestního řízení.
Bc. Michal Švagerka, MBA, LL.M.
zastupitel

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

SENIORSKÁ OBÁLKA
Seniorská obálka je projekt, který se úspěšně
zabydlel v Jihomoravském kraji, ale stal se inspirací
i pro kraje ostatní. Napomáhá usnadnění řešení
v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.
Jedná se o tiskopis, který senioři vyplní podle
návodu. Poskytnou základní údaje – alergie, nemoci, léky a kontakty na blízké osoby a praktického
lékaře a tato důležitost údajů je odlišena barvami
jako na semaforu. Dobře vyplněná a aktualizovaná
Seniorská obálka urychlí čas zásahových jednotek
ZZS, HZS a PČR v případě potřeby. Zefektivní i následnou nemocniční péči. Po vyplnění se tiskopis

složí do tvaru obálky a umístí na viditelném místě
v bytě. Buď na dveřích lednice nebo vnitřní straně
vchodových dveří.
Výjímečnost Seniorské obálky vychází z její komplexnosti distribuce, a především od začátku ze
spolupráce se zásahovými jednotkami záchranné
služby, hasičů i policie. Velmi dobře se rozšiřuje
nejen v Jihomoravském kraji.
Eva Marášková, Jitka Jágerová,
ZZS JmK
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Hrály se šipky pro dobrou věc

V sobotu 21.9.2019 se konal v dubňanském
Sportcentru Želva druhý ročník benefičního turnaje v elektronických šipkách. Po prvním ročníku,
který byl uspořádaný ve velmi omezeném formátu,
přišla akce mnohem větší. Na halu se sjelo celkem 77 hráčů z Hodonínska, Břeclavska, Kyjovska
a Hradišťska, aby se spolu utkali ve 2 kategoriích.
Nemalá část těchto hráčů se dokonce přihlásila do
obou kategorií, takže ve výsledku bylo zapsáno
103 startujících.
Když se sportuje, tak se říká „hraji, abych vyhrál“.
Samozřejmě, že tohle heslo platí, i když si to někteří občas nepřipouští. Na tomhle turnaji to však
nebylo to hlavní. Jednalo se totiž o benefici a tudíž
peníze vybrané za startovné a tombolu byly dále
poskytnuty těm, kteří to potřebují.
Po sečtení všech financí jsme se dostali na
částku neuvěřitelných 49 tisíc korun. To opravdu
nikdo z nás nečekal a máme z toho velkou radost,
vždyť naším cílem bylo vybrat 15 tisíc. Proto jsme
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se rozhodli pomoci nejen Sofince Zálešákové, ale
i Pavlíkovi Jágerovi, kterému jsme pomohli už i loni.
Akce se prostě a jednoduše vydařila. Hráči i náhodní návštěvníci si velmi pochvalovali organizaci
turnaje, prostředí haly i další možnost se sejít
a zahrát si, a spousta z nich přislíbila i budoucí
návštěvy turnajů v Dubňanech. Já osobně jsem si
tedy oddechl, že vše dopadlo dobře, že to máme za
sebou a že se týdny příprav se vyplatily. Už teď je
ale jasné, že tento turnaj uspořádáme i v roce 2020.
Závěrem bych chtěl poděkovat Městu Dubňany
za spolupodílení se na akci, všem sponzorům, kteří
přispěli cenami do tomboly nebo finanční hotovostí k výsledné částce a hlavně členům našeho
šipkařského spolku za pomoc při přípravách. Tato
akce mě utvrdila v tom, že když se lidé spojí, tak
jde dosáhnout všeho.
Ing. Petr Příkazský
předseda spolku Šipky Dubňany, z.s.

z radnice • prosinec | 2019

Představuje se baletka Bára Brunclíková
kromě toho máme francouzštinu, hru na klavír
a tance - klasický, moderní a lidový. Od 5. ročníku,
nám přibyly například dějiny tance a baletu, dějiny
hudby, tanec s partnerem a další.
Naše škola spolupracuje s Národním divadlem Brno, máme tak možnost vystupovat
v různých baletních představeních. Díky tomu
jsem měla příležitost tančit Kláru v baletu
Louskáček, dále jsem účinkovala např. v představeních Spící krasavice, Aida a Polská krev.
V nové baletní pohádce Broučci, na motivy stejnojmenné knihy Jana Karafiáta, kterou nastudovali žáci naší školy, jsem dostala roli Berušky. Toto
představení hrajeme v brněnském divadle Barka
a reprízy budou opět v květnu příštího roku.
Letos se mi podařilo získat 3. místo v mezinárodní baletní soutěži Na špičkách.
Za tři roky mě čeká maturita a pak uvidíme…
Chtěla bych pokračovat ve studiu na vysoké škole,
a pokud se mi podaří dostat angažmá v některém
z divadel, byl by to pro mě velký úspěch.
Jmenuji se Bára Brunclíková, je mi 15 let a od
malička je můj sen stát se baletkou.
Tančila jsem prý už v kočárku. Když jsem začala
chodit, měla jsem různé šátečky, se kterými jsem
se točila a zkoušela tancovat. To vedlo mamku
k tomu, že začala shánět taneční kroužek, kde by
byli ochotni čtyřletou holčičku vzít.
Paní učitelka v Základní umělecké škole v Kyjově
mě přijala, a tak jsem začala dojíždět 2x týdně do
Kyjova. Později to bylo už 3x týdně, vozili mě rodiče
a moje babička, za což jim patří moje poděkování.
Se ZUŠ Kyjov jsme každý rok jezdili na Den otevřených dveří na Taneční konzervatoř do Brna, kde se
mi pokaždé moc líbilo a každý rok jsem byla víc
a víc nadšená.
Proto jsem v 5. třídě zkusila talentové zkoušky,
které jsem úspěšně složila. A tak jsem ve svých
11 letech nastoupila do prvního ročníku a na
internát naší školy.
Taneční konzervatoř poskytuje osmileté všeobecné a odborné vzdělání končící maturitou a absolventskou zkouškou a dává možnost pokračovat
ve studiu na vysokých školách uměleckého zaměření. Učíme se předměty jako na základní škole,

Louskáček - Klára s princem
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Dubňanské kuželky v kostce
Počátky hraní kuželek v Dubňanech sahají až
k začátku minulého století. Během období I. republiky byly vybudovány kuželny téměř ve všech
hostincích v Dubňanech. Jednalo se o hostince
U Peterků, U Růžičků, u Blahů, U Létalů, Na Centrále
a na Horní huti U Růžičků. Na těchto kuželnách se
hrávalo hlavně o nedělích a jednalo se o společenské pobavení.
Nejvíce se hrávali „Domečky a válečná“. Jednalo
se o kuželny velmi primitivní, dráha byla udusaná
z maltové hlíny, kuželky a koule byly ze dřeva.
Koncem čtyřicátých a počátkem padesátých let
tyto kuželny společně s většinou hostinců díky
bolševizaci republiky zanikají.
Počátkem padesátých let je postaven velký sál
v hostinci U Blahů na Malé straně a v jeho
suterénu je vybudována jednodráhová kuželna
s asfaltovou drahou. A zde začíná sportovní činnost
kuželkářského oddílu v Dubňanech rokem 1953.
Hraje se okresní přebor šestičlenných družstev na
100 hodů sdružených. Na této jedné dráze hraje
každý hráč 50 hodů a jeho výkon se pro družstvo
zdvojnásobuje. Prvními hráči jsou pánové: Kratochvíla Antonín, Kutálek František, Karban Josef,
Harca Martin, Budiš Petr, Hroch Vladislav, Strmiska
František, Hajdůch František, Kapitančuk Jakub,
Žurovec Antonín, Furián Alois, Doležal František.
S rozšiřováním lignitových dolů a budováním
infrastruktury v Dubňanech dochází k založení
TJ Baník Dubňany, ve které je také oddíl kuželek.

Dochází k rozhodnutí o vybudování nové dvoudráhové kuželny na fotbalovém hřišti. Její výstavba za
pomocí dolů je rychle provedena, ale díky zdlouhavému vnitřnímu dovybavení kuželny je sportovní
činnost zahájena až koncem padesátých let.
V roce 1969 organizují oddíly TJ Baník Dubňany, Jiskra Kyjov, TJ Baník Ratíškovice desetidenní
zájezd do Jugoslávie do městečka Kovačica, kde
odehrají přátelské utkání s místními kuželkáři.
V roce 1970 oplácejí návštěvu Dubňan také kuželkáři z Jugoslávie.
V roce 1984 začíná hrát dorostenecké družstvo
okresní přebor a v polovině osmdesátých let navazuje oddíl družbu s oddílem kuželek z města Bad

1970

nové stavěče kuželek
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Lausik v bývalé NDR. Proběhlo několik přátelských
utkání v obou městech.
Rok 1985 vešel do podvědomí všech kuželkářů
v Dubňanech tím, že byly nainstalovány nové
„automatické stavěče kuželek“. Tento fakt přináší
nebývalý zájem o kuželky v Dubňanech.
V letech 1979 –1999 vykonával funkci předsedy
oddílu pan Ilčík Vladimír, který se velkou měrou
zasloužil o propagaci a rozvoj kuželek a kuželkářského sportu v Dubňanech. Na jeho práci následně
navázal pan Jaroslav Harca, který zanechal v dubňanských kuželkách taktéž nemalou stopu. Tuto
činnost vykonával až do konce roku 2017. Oba
pánové jsou v oddíle aktivní i v dnešních dnech.
Po přestěhování ze „staré“ kuželny do nové umístněné ve sportcentru Želva má oddíl kuželek
celkem 5 oddílů „A“ „B“ „C“ „D“ a dorost. Po roce
2001 prožívají dubňanské kuželky postupný vzestup, jak přes okresní a krajské soutěže tak i přes
jihomoravskou divizi se dostávají do ligových
soutěží.

V dnešní době se hraje v Dubňanech krajská
soutěž, jihomoravská divize, 2. nejvyšší soutěž v ČR
a to 2. kuželkářská liga mužů. Největší radost nám
však dělají naši dorostenci, kteří i přes svůj mladý
věk dokáží být rovnocenným soupeřem i o dost
starším kolektivům. Velký dík patří všem trenérům
a rodičům hráčů, kteří se o chod dorosteneckého
družstva starají.
Cílem SKK Dubňany v téhle sezoně je udržet
stávající soutěže a rozšiřovat základnu o další
hráče. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
fanouškům, kteří nás vždy celou sezonou provází
a bez kterých by tenhle sport nebyl tak úžasný.
Pokud máte chuť, přijďte si za námi zahrát vždy
v úterý a ve středu od 16:00.
Tréninky dětí každou středu a pátek od 16:00.
Na nábor dětí volejte na tel. číslo 774 984 299.
Kuželky jsou sport na celý život. Metla metla
metla!!! 
Petr Horák za SK Kuželky Dubňany, z.s.

2013 - Ondřej Ševela, juniorský Mistr ČR. V současné době hraje I. ligu mužů za oddíl KK Vyškov.
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Dnes vaří...
… je tentokrát trochu jiné. Uvádíme pár receptů, podle kterých
o tomto čase vařily a tvořily naše babičky a prababičky.

Míchaný salát:
4 vařené brambory, půl celeru,
1 mrkev oloupeme a rozkrájíme
na čtverečky. Upražíme drobně
sekanou slaninu (2 dkg), do ní
přidáme 1 sekanou cibuli, ihned
ocet, sůl, cukr a povaříme. Horkou směsí polejeme brambory,
zlepšíme kvašeným okurkem,
jablkem a vařeným vejcem.
Jemné čokoládové bombony:
Příprava: ¼ kg čokolády
a 10 dkg umělého tuku. Krém:
10 dkg mletého cukru, 1 vanilka,
3 vejce, 10 dkg másla, 1 lžíce
silné kávy.
Čokoláda s umělým tukem
se rozhřeje v malém hrníčku
a vylévají se jí malé papírové
košíčky. Ztuhlé se naplní krémem: lusk vanilky po délce
rozkrojíme, dáme do 1 litr.

hrnku, přidáme 2 celá vejce,
mletý cukr a šleháme na kraji
plotny tak dlouho, až se nám
utvoří hustá pěna, kterou vylejeme na porcelánovou misku.
Do vlažné pěny přidáme máslo
a dlouhou šlehačkou vyšleháme
jemný krém, který zlepším silnou kávou. Do ztuhlých košíčků
stříkáme tento krém sáčkem
a nahoru kápneme zbytek rozehřáté čokolády a sypeme je
sekanými mandlemi, obarvenými zeleným bretonem.
Ořechové fondány:
Příprava: 3 žloutky, 20 dkg
mletého cukru, 10 dkg mletých
ořechů, 2 lžíce sekané zavařené
pomerančové kůry a rum, jemný
krystal, cukr na obalování.
V míse umícháme žloutky
s cukrem v hustou hmotu, do

které přidáme drobně sekanou
pomerančovou kůru, několik
kapek rumu a zahustíme těsto
strouhanými ořechy. Kousky
těsta, velikosti vlašského ořechu obalujeme v krystalovém
cukru, tvoříme kuličky, které
vkládáme do malých papírových košíčků.
Čokoláda na stromeček:
Příprava: ¼ kg 100%ního tuku
(umělý bílý tuk), ¼ kg mletého
cukru, balíček vanilkového cukru,
9 dkg kakaa, 9 dkg bramborového škrobu.
Tuk , cukr, vanilku, kakao
a škrob rozehřejeme na misce na
kraji plotny, přidáme pár kapek
rumu, metlou dobře prošleháme
a tuto směs naléváme do vymazaných formiček a necháme
v chladnu ztuhnout.

Název: Z radnice, informační občasník Městského úřadu Dubňany. Periodický tisk územního samosprávného celku. Četnost vydávání:
4x ročně. Místo vydávání: Město Dubňany. Číslo a den vydání: 4. vydání, prosinec 2019. Tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice.
Evidenční číslo: MK ČR E 22507. Vydavatel: Město Dubňany, IČO: 00284882, se sídlem Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany.
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Koncert 1. 12. 2019, který se konal v Besedním domě v Brně - Dětský sbor ZUŠ Dubňany za doprovodu
BROLNu.

K předvánočnímu času už patří i basketbalový turnaj – konal se v pátek 4. prosince na hale SC želva

Pozvánky na společenské a kulturní akce
na 1. čtvrtletí roku 2020

Leden
Únor

Březen

11. 1. Reprezentační ples města Dubňany
18. 1. Džínový ples
25. 1. 10. výročí založení SWINGTEAMU

8.2.
15.2.
21.2.
27.2.
29.2.

Krojový ples
Hasičský bál
Degustace pálenek
Pohádka pro děti – Zapomenutá pohádka
Sportovní ples

3. 3.
7. 3.
9. 3.
14. 3.
21. 3

Využití léčivých účinku bylin – přednáška
Košt pálenek
Pohádka pro děti – Tetiny v lese
Karneval pro děti
Sportujeme s Krtkem – SC Želva

