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8. května 2016 proběhly dvě spojené oslavy - Den matek a obnovení provozu kompletně zrekonstruované
budovy základní umělecké školy včetně nového kulturního a informačního centra.
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Básně pro jaro
Karel Kapoun
*31. 10. 1902, Dubňany

Je jaro, ale já jsem vážný.
Ne, mě už jaro nepoblázní,
já nenalítnu na pupen
jako ten dětsky hloupý motýl.
Zastraším jaro podupem,
Já bláznovství už nenatropím.
Kdo dupne si, ten vyzývá.
Zblázní se do paty a tančí.
A hrej mi, trubko bláznivá,
dokud mi ještě nohy stačí.
I strom se točí v kruhu let,
nežli se skácí naposled.
I v kruhu dálka je, a jaká!
Hleděl jsem v poli na vojáka,
motal se a byl stále dál,
motal se, až se odmotal
od slunka, ženy, rodiny,
od všeho, jen ne od hlíny.
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Krásný let ptačí
ptáčníka utká,
blankyt v něj vtlačí
a k bdění nutká.
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Kdy zvěsti míjejí
střežený prostor snu?
Kdy se mu vbízejí
až v samém úžasu?
Podoben jako stín
smrti, jíž krásním,
co všechno zachytím,
když včas se zasním?
Krásný let ptačí
básníka utká,
blankyt v něj vtlačí
a k bdění nutká.
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Z usnesení rady města
Rada města schválila
- znění kupní smlouvy na pozemky mezi městem Dubňany
a TJ Sokol Dubňany upravené
dle požadavku prodávajícího
(čl. VI bod 3).
- Ceník plateb na veřejném
pohřebišti a ve smuteční síni
v Dubňanech
- znění Smlouvy o nájmu schránky v kolumbáriu na veřejném
pohřebišti v Dubňanech.
- Návrh investic do bytového
fondu města Dubňany pro
rok 2021 předložený společností LV QVATRO s.r.o., IČO:
29353939, sídlem U Zdravotního střediska 1649, na základě
mandátní smlouvy ze 17. 7.
2012, v upraveném znění.
- interní pokyn rady města o postupu zadávání objednávek
z 14. 10. 2020.
- organizaci Školní jídelna Dubňany, p.o. plné využití investičního příspěvku pro rok 2021 ve
výši 1 mil. Kč na pořízení 2 ks
konvektomatů a 1 ks pánve dle
žádosti.
- podání žádosti o možnost
odkupu části pozemku p.č.
3521/1 v k.ú. Dubňany na Dobrovolný svazek obcí Mutěnka,
IČO: 72057980, Masarykovo
nám. 30, 697 01 Kyjov.
- organizaci Mateřská škola II
Dubňany, p.o. realizaci projektu v rámci výzvy 02_20_080 Ša-
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blony III Operačního programu
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
(OP VVV).
- organizaci Mateřská škola I Dubňany, p.o. realizaci projektu v rámci výzvy
02_20_080 Šablony III Operačního programu Výzkum,
Vývoj a Vzdělávání (OP VVV)
– Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání.
- návrh bytové správy LV QVATRO s.r.o. na zkultivování dvorního traktu budovy č.p. 602 na
ulici Hornická (DPS).
- poskytnutí finančního daru ve
výši 1 000 Kč a Smlouvu darovací s příjemcem Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
z.s., Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČO: 65399447, Oblastní
odbočka Kyjov, na Projekt
2021 – Integrace zrakově postižených občanů do běžného
života pomocí sociální rehabilitace a volnočasových aktivit.
- dle nabídky společnosti Stopa bezpečí podpořit projekt
„Nedotýkej se mě“ zakoupením stejnojmenné publikace
v počtu 100 kusů s umístěním
prezentace města Dubňany
uvnitř publikace, tj. za cenu
celkem 13 000 Kč bez DPH.
- přijetí dotace ve výši 300 000 Kč
a Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského
kraje na pořízení nového do-

pravního automobilu pro JSDH
Dubňany.
- nabídku na akceptaci platebních karet včetně pronájmu
platebních terminálů.
- za dodavatele investiční
akce „Odstavná stání v ul.
Jos. Chludila“ firmu LIKOMSTAV Morava s.r.o., Trávníky
502/23, 691 53 Tvrdonice, IČO:
29301483 a ukládá uzavřít s ní
smlouvu o dílo.
- smluvní podmínky, výzvu
a zadávací podmínky pro
veřejnou zakázku na stavební
práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek
s názvem „Dubňany – rekonstrukce MK „Vrchní konec“ – 1.
etapa“.
- zapojení organizace Školní
jídelna Dubňany, p.o. do projektu s názvem „Poskytování
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách
v Jihomoravském kraji VII“.
- řádnou účetní závěrku TS
Dukos Dubňany, příspěvková
organizace, za rok 2020 podle
předloženého návrhu bez výhrad.
- poskytnutí mimořádné dotace
ve výši 10 000 Kč z rozpočtu města Dubňany pro rok
2021 příjemci KRADLOV SOBĚ,
z.s., Polní 1630, 696 03 Dubňany, IČO: 22670092, za účelem
úhrady části nákladů na dokončení rekonstrukce altánu
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„na Kradlově“. Mimořádná
dotace bude čerpána až po
vyčerpání řádné dotace přidělené pro rok 2021.
- záměr na úpravu pozemku p.č.
3524 v Jarohněvicích do výše
nákladů 1 mil. Kč za použití
následujících prvků: dětská lanová dráha, bosonohá stezka,
piknikové stoly, lavičky, stojany
na kola. Vysázena bude vybraná zeleň – ovocné stromy, keře
a květiny.
Rada města pověřuje

- vydáváním povolenek ke
vjezdu do areálu základní
školy Dubňany a školní jídelny (pozemky p.č. 1217,
1216/9 a 1216/5 v k.ú. Dubňany) Městskou policii Dubňany.
Povolenky budou vydávány
na dobu určitou v délce trvání
jednoho školního roku a pouze
pro žadatele, kteří písemnou
žádost doloží potvrzením
o zaměstnání ve Školní jídelně Dubňany nebo v Základní
škole Dubňany, nebo kteří k písemné žádosti doloží doklad
osvědčující fyzické postižení
omezující pohybové schopnosti žadatele, tj. průkaz ZTP
nebo ZTP/P.
Rada města souhlasí

- rada města se seznámila s projektem na obnovu nivních
biotopů, který bude realizovat
Česká společnost ornitologická, IČO 65353391, sídlem Lidická 971/25, Veveří, 602 00 Brno
a s o u h l a s í s jeho realizací
na pozemcích města Dubňany,
které má Česká společnost

ornitologická – Jihomoravská
pobočka ve výpůjčce.
- s poskytováním příspěvku na
tzv. nadstandard dopravní
obslužnosti – zavedení spojů
autobusových linek do systému IDS JMK a u k l á d á
městskému úřadu zapracovat
požadovanou částku ve výši
90 070 Kč do rozpočtu města
Dubňany pro rok 2021.
- zapracovat do projektové
dokumentace „Koupaliště
Dubňany – sanace a bazénová
technologie pro dětský bazén
a brouzdaliště“ výměnu starých rozvodů.
Rada města ukládá
- městské policii prověřit STK
u vozidel zaparkovaných na
veřejných plochách a vytipovat
místa vhodná pro vodorovné
značení žlutými čarami, tj. zákaz zastavení a stání vozidla.
- městskému úřadu připravit na
příští schůzi RM a následně
zasedání zastupitelstva města
rozpočtové opatření obsahující zahájení a následný průběh
realizace záměru „Zástavba
lokality u ČOV – 19 RD“. Dále
pak v RO zohlednit i další plánované investiční akce, u kterých se předpokládá realizace
v letech 2021 – 2022.
- městskému úřadu zařadit
lokalitu pro záměr výstavby
malometrážních domků pro
seniory v místě spojnice mezi
ulicí V. Nezvala a ulicí U Studánky do připravované Změny
č. 2 Územního plánu Dubňany.

- finančnímu odboru navýšit
o 73 750 Kč neinvestiční příspěvek na provoz organizaci
Základní škola Dubňany, p.o.,
za účelem realizace příměstského tábora pro děti v termínu od 19. 7. 2021 do 30. 7.
2021 za podmínky, že pandemická situace a opatření s ní
související pořádání příměstského tábora dovolí.
- městskému úřadu zadat zpracování územní studie lokality
průmyslová zóna Dúbkové
louky.
Rada města vzala na vědomí
- Zprávu nezávislého auditora
o auditu účetní závěrky za rok
2020 organizace TS Dukos
Dubňany, p.o., Palackého
1406, 696 03 Dubňany, IČO:
71232818, a to bez výhrad.
- oznámení o termínu a způsobu zápisu dětí do obou
mateřských škol v Dubňanech a informaci o zajištění
prázdninového provozu obou
mateřských škol v Dubňanech.
- informace o odmítnutí kasační
stížnosti (usnesení NSS ze dne
23. 2. 2021, č. j. 6 As 306/2020
- 85) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne
29. 9. 2020, č. j. 31 A 112/2020
– 359.
- informace finančního odboru
k plnění příjmů rozpočtu města Dubňany k 31. 3. 2021.
MÚ
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Hospodaření města Dubňany za rok 2020
Rozpočet města Dubňany na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem města usnesením 3a/V/19 dne
11.12.2019 jako schodkový v celkovém objemu
příjmů 112 444,5 tis. Kč a celkovém objemu výdajů
137 550,2 tis. Kč. Zdrojem krytí záporného salda
příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 25 105,7 tis. Kč
byly přebytky hospodaření města v minulých rozpočtových obdobích.
V průběhu roku 2020 bylo provedeno celkem
deset rozpočtových opatření, z nichž sedm schválila rada města s následným informováním zastupitelstva, a tři rozpočtová opatření byla schválena
zastupitelstvem města.

Provedenými úpravami byly příjmy rozpočtu navýšeny celkem o 5 251,3 tis. Kč na 117 695,8 tis. Kč,
výdaje rozpočtu byly navýšeny o 1 423,8 tis. Kč na
138 974 tis. Kč, schválená výše schodku rozpočtu
tak byla snížena na 21 278,2 tis. Kč.
Upravený schválený rozpočet města pro rok
2020 zahrnoval kromě běžných provozních výdajů
a výdajů souvisejících s výkonem veřejné správy
a samosprávy (celkem 91 892,6 tis. Kč) také značný
podíl kapitálových výdajů (47 081,4 tis. Kč). Tyto
kapitálové výdaje byly určeny na realizaci plánovaných investičních akcí a dokončení investic, které
byly zahájeny v předchozích letech.

Srovnání příjmů a výdajů roku 2019 a 2020 					

v tis. Kč

2019

2020

Rozdíl

98 394,0

92 805,9

- 5 588,1

-nedaňové

3 606,8

3 836,4

+ 229,8

-kapitálové

299,9

2 181,5

+ 1 881,6

8 176,2

18 555,7

+ 10 379,5

110 476,9

117 379,5

+ 6 902,6

-běžné výdaje

74 795,7

76 369,4

+ 1 573,7

-kapitálové výdaje

17 015,9

39 170,1

+ 22 154,2

Výdaje po konsolidaci

91 811,6

115 539,5

+23 727,9

Saldo PaV po konsolidaci

18 665,3

1 840,0

- 16 825,3

Příjmy
-daňové

-přijaté dotace
Příjmy po konsolidaci
Výdaje

K 31.12.2020 skutečné příjmy rozpočtu města
dosáhly výše 117 379,5 tis. Kč, tj. 99,73% schváleného upraveného rozpočtu příjmů. Z toho daňové
příjmy dosáhly částky 92 805,9 tis. Kč, nedaňové
příjmy 3 836,4 tis. Kč, kapitálové 2 181,5 tis. Kč
a přijaté transfery a dotace celkem 18 555,7 tis. Kč.
Ve srovnání s rokem 2019 došlo v roce 2020 k vý-
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raznému propadu daňových příjmů, a to v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2 a souvisejícími krizovými opatřeními. Podíl daňových
příjmů na celkových příjmech rozpočtu města roku
2020 představuje 79,06%, zatímco v roce 2019 činil podíl daňových příjmů na celkových příjmech
rozpočtu města 89,06%.
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Nedaňové příjmy byly ve srovnání s rokem
2019 mírně vyšší a příjmy kapitálové byly proti roku
2019 výrazně vyšší v důsledku prodeje pozemků
a dalšího dlouhodobého majetku, který se stal pro
město nepotřebným.
Příjmy z přijatých transferů byly v porovnání
s rokem 2019 výrazně vyšší. Kromě neinvestičního
přijatého transferu ze státního rozpočtu v rámci
souhrnného dotačního vztahu ve výši 3 178 tis.
Kč na výkon státní správy a transferu z VPS SR na
výdaje související s volbami do Krajských zastupitelstev získalo město Dubňany ze SR kapitoly Ministerstvo životního prostředí neinvestiční dotaci
ve výši 38,3 tis. Kč, a to z prostředků OPŽP v rámci
projektu „Revitalizace veřejné zeleně v Dubňanech“, který probíhal v letech 2017 až 2019 a v roce
2020 pokračoval následnou péčí o již vysazenou
veřejnou zeleň. Z kapitoly Ministerstvo zemědělství byly v roce 2020 přijaty dotace v souhrnné
výši 279 tis. Kč na hospodaření v lesích a z kapitoly Ministerstvo vnitra 100,6 tis. Kč na výdaje za
uskutečněné zásahy JSDH Dubňany. Zbylá část
přijatých neinvestičních transferů byla určena pro
příspěvkovou organizaci Školní jídelna Dubňany
z rozpočtu JMK v rámci projektu „Bezplatná strava dětem do škol v Jihomoravském kraji“. V roce
2020 získalo město Dubňany dvě investiční dotace
ze SR kapitoly MMR ČR, a to 5 812,1 tis. Kč na pořízení hasičské techniky pro jednotku SDH Dubňany
a 844,4 tis. Kč na vybudování multifunkčního hřiště.
Ministerstvem financí byl městu Dubňany poskytnut jednorázový nenávratný příspěvek 7 940 tis.
Kč určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových
příjmů obcí.
K 31.12.2020 skutečně realizované výdaje činily
115 539,5 tis. Kč, tj. 83,14% schváleného upraveného rozpočtu výdajů. Z toho běžné výdaje
dosáhly částky 76 369,4 tis. Kč (v tom výdaje na
opravy, udržování a obnovu majetku města celkem
12 789,5 tis. Kč) a kapitálové výdaje 39 170,1 tis.
Kč. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích
rozpočtu města roku 2020 představuje 33,90%.
Běžné výdaje oproti roku 2019 mírně vzrostly,
na celkových výdajích se nejvyšší měrou podílela
generální oprava městského koupaliště, která bude
pokračovat i v roce 2021.
Kapitálové výdaje města ve srovnání s rokem
2019 vzrostly více než dvojnásobně. V roce
2020 byla dokončena rekonstrukce budovy MěÚ
a KD Dubňany rekonstrukcí sociálního zázemí za
4 000 tis. Kč a rekonstrukce sociálního zázemí

a stavební úpravy Mateřské školy II U Koupaliště
za 5 192 tis. Kč. Investice do chodníků a komunikací ve městě dosáhly výše 10 559 tis. Kč, byla
vybudována nová dětská a sportovní hřiště za
téměř 3 000 tis. Kč, jednou z největších investic
bylo pořízení nové cisternové stříkačky pro JSDH
Dubňany za 8 789 tis. Kč.
V roce 2020 byly zahájeny také přípravné práce
(projektové dokumentace, zadávací řízení apod.)
pro investice plánované na rok 2021.
Město Dubňany k 31.12.2020 vykázalo přebytek
rozpočtu ve výši 1 840 tis. Kč, tento přebytek byl
použit k částečné úhradě roční předepsané splátky dlouhodobého investičního úvěru, k úhradě
zbylé části roční splátky bylo použito 2 668 tis. Kč
z prostředků nahospodařených v minulých rozpočtových obdobích. Zůstatek nesplacené jistiny
úvěru k 31.12.2020 je 29 285 tis. Kč, stav finančních prostředků města včetně přebytků minulých
období je k rozvahovému dni 31.12.2020 celkem
45 785,9 tis. Kč.
V roce 2020 vykázalo Město Dubňany v rámci
hlavní činnosti výnosy ve výši 111 812,5 tis. Kč,
náklady 85 877,9 tis. Kč, výsledkem hospodaření
běžného účetního období je zisk 25 934,6 tis. Kč.
V rámci hospodářské činnosti, kterou představuje
především pronájem bytového a nebytového
fondu, město vykázalo výnosy 8 587,4 tis. Kč,
náklady 9 713,8 tis. Kč, výsledkem hospodaření
je ztráta ve výši 1 126,4 tis. Kč. Tato ztráta vznikla
v důsledku zvýšených nákladů na opravy bytového
fondu – celková rekonstrukce střechy bytového
domu č.p. 1620 a 1621, výměna stupaček v bytovém domě č.p.66-67, oprava fasády Domu služeb
U Váhy a dále výměna oken, dveří a rekonstrukce
vstupního portálu Domu s pečovatelskou službou.
V úhrnu město Dubňany za účetní období roku
2020 hospodařilo se ziskem ve výši 24 808,2 tis.
Kč při celkových výnosech 120 399,9 tis. Kč a celkových nákladech 95 591,7 tis. Kč.
Ing. Jana Grégrová
vedoucí finančního odboru
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Město připravuje rozšíření možností pro sport
a rekreaci
V Dubňanech mají občané k dispozici řadu sportovišť a zařízení volnočasových aktivit, z nichž některá
jsou vyhlášená i v širokém okolí a jsou vyhledávány nejen místními, ale také přespolními. Jmenovat můžeme oblíbené koupaliště nebo Sportovní halu Želva s největší hrací plochou a příslušenstvím v okrese.
Město v posledních dekádách investovalo desítky možná i stovky milionů korun právě v této oblasti. Rada
města přesto nechce udržovat jen stávající stav, ale plánuje realizovat v blízké budoucnosti další záměry.
Přírodní areál
Jedním z nich je revitalizace přírodního areálu
včetně amfiteátru. Na tomto místě se v minulosti
představila celá plejáda slavných a populárních
umělců snad všech hudebních žánrů od rocku,
popmusic, džezu, folku, folklóru, nejlepších dechovek. Konaly se zde však také módní přehlídky,
šachové simultánky, lety balonem a samozřejmě
nejrůznější zábavy a lidové veselice. Mnozí dodnes
vzpomínají na oblíbenost a návštěvnost oslav
hornických dnů. Projektová dokumentace modernizace celého areálu nyní prochází procesem
připomínkování od dotčených orgánů a účastníků
řízení.
Součástí projektu je přestavba stávající budovy
u vjezdu, naproti tenisových kurtů, kde po přestavbě a modernizaci stávajících toalet vzniknou
klubovny pro sportující mládež. V navazujícím exteriéru bude instalována cvičná překážková dráha
pro hasičský dorost. U současných občerstvovacích
prostor tzv. hangáru dojde k demolici a na jeho
místě vyroste nová budova, v jejímž přízemí bude
opět umístěno restaurační samoobslužné zařízení,
ale oproti současnému stavu s moderními, legislativě vyhovujícími podmínkami. V patře pak najdou
kompletně nové zázemí dubňanští tenisté. Také
prostor u malého parketu dozná změn. Vybudováno bude bezpečné ohniště a dojde k realizaci
zastřešení většiny míst k sezení tak, aby ani dočasná nepřízeň počasí nemusela nutně znamenat
ukončení zábavy.
V hledišti velkého pódia – amfiteátru bude
změna ještě viditelnější. Po celá léta sedávali diváci
na mobilních lavicích, které neoplývaly přílišnou
stabilitou, trpěly nepřízní počasí a jejich životnost
a odolnost nejen vůči klimatu, ale i vandalismu,
byla značně omezená. V novém projektu se počítá s pevně zakotvenými sedadly z odolného
plastového materiálu, který by měl být ve všech
ohledech trvanlivější, a samozřejmě pro diváky
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také pohodlnější. Počítá se s kapacitou hlediště pro
600 sedících návštěvníků. Na hlavním pódiu nedojde k zásadnějším změnám, ale ani tento objekt
se nevyhne dílčím opravám. Rekonstrukce střechy,
rozvodů a instalací i drobné stavební úpravy si jistě
vyžádají nemalé náklady.
V neposlední řadě bude v celém areálu rekonstruována – vyměněna kanalizace a vodovod
a dojde k novému osvětlení celé lokality.

Kabiny fotbalistů
V průběhu uplynulého měsíce došlo k podpisu
kupní smlouvy o převodu pozemků pod fotbalovým stadionem z TJ Sokol na město Dubňany.
Tento dlouze projednávaný a diskutovaný krok je
základním předpokladem pro možnost výraznějších investic.
Jako první, ale možná nejnákladnější počin, by
měla být zásadní rekonstrukce, nebo spíše přestavba zázemí fotbalového klubu. Šaten, sociálního
zařízení a kluboven. Bude se však jednat nejen
o modernizaci a výměnu zařizovacích předmětů,
ale dojde také k realizaci nové přístavby objektu,
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která učiní zázemí fotbalistů prostorově, tzn. kapacitně, lépe vyhovujícím. Záměr je zatím pouze ve
stádiu projekčních příprav, které byly zadány firmě
Pardosa s.r.o. Výsledný projekt bude podkladem
pro žádost o přidělení dotačních prostředků, bez
nichž by se kýžené přestavby dubňanský fotbal
hned tak brzy nedočkal.

Wellness SC Želva
Přímo naproti zamýšlené fotbalové přístavby
je plánována další přístavba, tentokrát wellness
centra SC Želva. I ta se nachází zatím ve stádiu projekčních prací. Objekt bude navazovat na severní
straně sportcentra na východ od squashové haly.
Hlavní atrakcí určitě bude vířivka s asi 12,5 metrů
dlouhým bazénem se slanou vodou s nerezovým
povrchem. Součástí bude také posezení a možnost
občerstvení pro menší skupiny a samozřejmě oddělené šatny a sociální příslušenství.

Toto zařízení nebude sloužit v denním pravidelném režimu, ale určeno bude ke krátkodobým
pronájmům, např. pro firemní kolektivy, sportovní
oddíly, rodiny a další. Jedním z hlavních způsobů
využití jistě bude nejen základní plavecká výuka jak
pro základní školu, tak pro děti z mateřských škol.
Včelínek
Úplně novým projektem je plánované víceúčelové hřiště a odpočinková zóna v lokalitě Včelínek.
Tento půvabný kout by měl v budoucnu sloužit
nejen dětem, ale relax by tu mohli nalézt všechny
generace. V návrhu, který bude ještě připomínkován a konzultován, je mimo jiné multifunkční hřiště
s umělým povrchem a hrací prvky pro nejmenší
děti. Pamatováno bude také na čím dál oblíbe-

nější kolečkové disciplíny. Pumptrack by měl být
provozován jak na malém, tak i velkém okruhu –
opět podle věku a vyspělosti a jeho součástí bude
i anglicky tzv. bowl, česky se této betonové díře
údajně říká bazén.
Projekt řeší nejen tyto poměrně pohybově náročné aktivity, ale také poněkud klidnější způsob
trávení volného času. Vzniknout by mělo i místo
pro setkávání, jehož součástí by bylo i posezení,
včetně sdíleného veřejného grilu a dalších doprovodných příslušenství.
MÚ
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Příspěvky na domácí čističky
Zastupitelstvo města Dubňany schválilo na svém
V. zasedání dne 16. prosince loňského roku poskytování příspěvků z městského rozpočtu na pořízení
domovních čistíren odpadních vod ve výši 50 tis.
Kč. Tyto dotace budou poskytnuty žadatelům, kteří
jsou vlastníky nebo stavebníky objektů určených
k bydlení v těch částech města, kde není možnost
napojení na stávající kanalizaci, nebo napojení
představuje větší finanční náročnost než pořízení
samostatné domovní čističky. Jedná se o místní
části Horní huť a Jarohněvice a ulici Nádražní po
levé straně směr Mutěnice, a to rodinné domy po
levé straně směr Mutěnice od Restaurace U Kače
po odbočku na ulici Luční.
Tyto městské části nejsou odkanalizované, proto
město v loňském roce oslovilo projekční kancelář
o vypracování návrhu řešení. Vybraná varianta
v ceně cca 55 mil. Kč, která by v budoucnu mohla
být realizována, je nejpřijatelnějším řešením i pro

společnost VAK Hodonín. Ale vzhledem k tomu,
že počet obyvatel, tedy spotřebitelů vody, kterých
je v uvedených lokalitách pouze asi 300, je takový
záměr velice ekonomicky nákladný a těžko realizovatelný. Proto se vedení města rozhodlo vypomoci
zájemcům z řad majitelů rodinných domů v dotčených lokalitách situaci řešit i za pomoci možnosti
zažádat si o příspěvek.
Zájemce o tento příspěvek musí hodnověrně
prokázat, že vybudovaná domovní čistírna je
v souladu se schválenou projektovou dokumentací nemovitosti. Předloží kolaudační rozhodnutí,
případně jiný zákonem stanovený dokument, který
kolaudační rozhodnutí nahrazuje. Lze se osobně
obrátit na městský úřad, kde mu bude všechno
podrobně vysvětleno.
Příspěvek může být vyplacený v každém případě až po dokončení stavby a uvedení čističky do
řádného užívání.
MÚ

Upozornění
Organizace TS Dukos Dubňany, p.o. – provozovatel městského koupaliště upozorňuje, že tak jak již bylo
avizováno, mimo jiné i v městské kabelové televizi, bude městské koupaliště v letošním roce uzavřeno.
Důvodem jsou probíhající rozsáhlé opravy jak stavebních objektů tak také technologického zařízení.
Děkujeme za pochopení.
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Z městské policie
Vážení spoluobčané, tentokrát bych Vám rád přiblížil práci strážníků Městské policie Dubňany
v době koronavirové pandemie, kdy mimo jiné prováděli strážníci kontrolu dodržování vládních
nařízení, a to zejména dodržování nošení ochrany dýchacích cest v zastavěném území města
a dodržování zákazu vycházení.
Při této činnosti byl zjištěn vysoký počet přestupků jak při nedodržování ochrany dýchacích
cest, tak i nedodržování zákazu vycházení v době
nouzového stavu. Strážníci v této době také často
řešili přestupky dětí a mládeže, která se opakovaně
zdržovala v objektu přírodního areálu, kde ničila
vybavení a v několika případech zde došlo i k znečistění objektů a příslušenství graffiti.
Tímto způsobem bylo v posledním období ve
městě znečištěno i několik dalších objektů.
- V měsíci lednu oznámil občan Dubňan, že mu
někdo posprejoval vrata nápisem grape06.
Vzhledem k tomu, že ve věci jde o podezření
z přečinu, byla věc předána policii.
- Zjištěno, že neznámý pachatel posprejoval
nově vybudovaný altán. Hlídka na místě zjistila,
že se jedná o nápisy grape, provedené černým
sprejem. Pořízena fotodokumentace, předáno
policii.
- Zjištěn pohyb mládeže na přírodním areálu
a umělé trávě. Zjištěno, že kolem velkého
jeviště je značný nepořádek, posprejované
obložení, rozbité láhve od alkoholu. Mládež
z areálu vykázána.
- Telefonicky oznámeno, že se na multifunkčním
hřišti zdržuje skupina lidí. Na místě zjištěno, že
patnáct osob, ve věku kolem dvaceti let, hraje
na hřišti kopanou. Skupina vytvořila v ochranné
síti otvor, kterým vnikla na hřiště. Strážník jim
nařídil vše uvést do původního stavu a hřiště
opustit.
- Na rušení nočního klidu upozornili nájemníci
jednoho činžovního domu. Hlídka zde nalezla
skupinu lidí, která porušovala vládní nařízení,
na chodbě domu kouřila a popíjela zde alkohol.
Všem uložena pokuta příkazem na místě.
Tyto zjištěné přestupky byly dle závažnosti řešeny domluvou nebo pokutou uloženou příkazem
na místě.
V případě sprejerství se vždy jedná o přečin,
u kterého nerozhoduje výše způsobené škody a je

řešen orgány činnými v trestním řízení, tedy Policií
České republiky, státním zastupitelstvím a soudem,
tudíž je strážníci musí oznamovat PČR.
Strážníci při své činnosti spolupracují zejména
s Policií České republiky i při pátrání po osobách
a věcech a vedou agendu nalezených věcí.
- Telefonicky oznámeno učitelkou, že jedna žena
z Dubňan hledá dceru, která se nevrátila domů
ze školy. Nalezena při hře s kamarádkou.
- Příslušník PČR odevzdal nalezený mobilní telefon Nokia. Zjištěn majitel, kterému byl telefon
vrácen.
- Telefonicky požádala PČR o součinnost při
pátrání po ženě zdržující se v Dubňanech, tato
se měla pohybovat po Dubňanech po rvačce
s přítem, při které došlo k úrazu jejího dítěte.
Žena nalezena u kamarádky. Dítě bylo RZS
odvezeno na ošetření.
- Požádala o součinnost PČR, při pátraní po ženě
z Dubňan, která poslala rodinným příslušníkům
SMS, ve které uvedla, že se jde oběsit. Žena byla
po chvíli nalezena v pořádku.
- Hlídka městské policie v součinnosti s policií
provedla evakuaci a střežení jednoho nájemního domu v Dubňanech z důvodu podezření, že
se zde nachází nalezená munice, kterou jeden
z nájemníků nalezl v lesním prostoru detektorem kovů. Nájemníkům nabídl starosta města
možnost využít budovu MěÚ do vyřešení situace. Na místo se dostavili policejní pyrotechnici,
kteří po provedení rentgenové zkoušky uvedli,
že se o munici nejedná a nájemníci se mohli
vrátit do bytů.
V souvislosti s tímto případem apeluji na občany,
aby při nálezu věcí, u kterých nelze spolehlivě určit,
o co se jedná, s takovým nálezem nemanipulovali
a na místo přivolali PČR, aby nedošlo k vážnému
úrazu a ohrožení dalších osob.
Ladislav Ilčík
velitel Městské policie Dubňany
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Informace k městskému hřbitovu

V souvislosti s úpravami městského hřbitova,
a především z důvodu zpřehlednění a identifikace hrobových a urnových míst přistoupilo město
Dubňany, jako správce městského hřbitova, ke
kompletnímu přečíslování všech míst, sloužících
k ukládání zemřelých. Hřbitov jako celek je rozdělen do čtyř hlavních částí, ČÁST 1 – urnová místa č.
1 – 170, hrobová místa č. 171 – 547, kolumbárium
č. 1 – 27, ČÁST 2 – hrobová místa č. 548 – 903, ČÁST
3 – hrobová místa č. 904 – 1020 a ČÁST 4 - urnová místa č. 1121 – 1204. V nejbližší době budou
novým číslem jednotlivá hrobová místa označována. Stávající kovové tabulky budou nahrazeny
plastovými štítky o rozměru 70 x 19 mm, které
budou umísťovány z čelního pohledu na spodní
část obruby hrobového místa. Jednotliví nájemci
hrobových a urnových míst jsou na základě uzavřených smluv o nájmu hrobových míst, které
zůstávají v platnosti, o této skutečnosti průběžné
informováni.

štítky k označení hrobů

Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., v platném
znění, v § 25 stanoví, že hrobové místo lze užívat
pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového
místa, která musí mít písemnou formu. V této
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souvislosti upozorňujeme, že se vyskytují případy,
kdy jsou hrobová nebo urnová místa užívána, aniž
by byla uzavřena s městem Dubňany, jako pronajímatelem, platná smlouva o pronájmu. Důvodem
je například to, že dosavadní nájemce zemřel,
a z okruhu právních nástupců (dědiců) se nikdo
o pokračování v nájmu nepřihlásil. Této situaci se
dá předcházet tím, že má nájemce možnost už ve
smlouvě určit osobu, která je oprávněna za něj
jednat v případě nedostupnosti, nebo bude novým
nájemcem v případě jeho smrti. Dalším důvodem
užívání hrobového místa bez platné smlouvy je
to, že ze strany nájemce nebyla městu Dubňany
vrácena potvrzená smlouva o nájmu.
Povinností nájemce je prokazatelně oznámit
pronajímateli všechny změny právních skutečností,
které se udály za trvání platnosti smlouvy ve vztahu
k pronajatému hrobovému místu či zařízení, nebo
se dotýkají osoby nájemce, jeho právního nástupce
či vlastníka. Jednou z povinností nájemce je také to,
že uložení nebo exhumace jak zpopelněných, tak
nezpopelněných lidských ostatků je možné pouze
za podmínek, stanovených v zákoně o pohřebnictví a v Řádu pohřebiště, a to na základě žádosti
a s předchozím souhlasem pronajímatele. Toto se
týká především ukládání uren se zpopelněnými
lidskými ostatky.
Řád veřejného pohřebiště dále upravuje práva
a povinnosti nejen pro nájemce hrobových, urnových míst a kolumbárií, ale pro všechny návštěvníky
hřbitova. Těm není například dovolena jízda ani
vodění jízdních kol v areálu hřbitova, odhazování
odpadků mimo odpadkové nádoby, chovat se
hlučně, kouřit, vodit na hřbitov psy, kočky a jiná
zvířata. Protože máme na hřbitově k dispozici
nádoby na tříděný odpad, je povinností všech
návštěvníků odpad vzniklý na hřbitově řádně třídit.
Hřbitov je pietním místem plnícím společenské poslání. Úcta k památce zemřelých, účast na
smutku pozůstalých, rozloučení se zemřelými,
pohřbívání zemřelých nebo ukládání zpopelněných lidských ostatků vyžadují, aby pohřebiště
bylo udržováno v odpovídajícím stavu a aby bylo
dbáno nejen všech odpovídajících předpisů, ale
také morálních zásad.
Lenka Matoušková
správní odbor
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Známé osobnosti Dubňan
Gustav ARTNER

narozen 9. 12. 1890 v Dubňanech, zemřel 24. 1. 1967 v Ostravě, lesník a pedagog

Pocházel z početné sklářské rodiny. Vystudoval
českou Zemskou vyšší reálku v Hodoníně a lesnický
odbor VŠZ ve Vídni (1910–14). Během 1. světové
války byl na vojně u technických útvarů. Po válce
ho 1919–36 zaměstnalo ministerstvo zemědělství
nejprve na Slovensku jako lesního asistenta u Ředitelství státních lesů v Liptovském Hrádku na lesní
správě v Ľubochni, lesního správce a správce pily
v Liptovském Hrádku (1920–22), přednostu lesní
správy státních lesů a statků v Ľubochni (1922–24)
a poté na Moravě, jako přednostu správy velkostatku Hrotovice a tamní správy státních lesů
(1924–27), přednostu Správy státních lesů v Adamově – Školního lesního statku Masarykův les VŠZ
v Brně (1927 až 1936). Byl jmenován lesním radou
(1928) a vrchním lesním radou (1934).

Od 1927 působil na VŠZ v Brně: jako honorovaný docent obchodní lesnické nauky s lesnickým
účetnictvím a vedoucí lesnického semináře; člen
(1928–38) a předseda zkušební komise pro 2. státní zkoušku na lesnickém odboru (1945 až 1950),
mimořádný profesor (1936) a ředitel Ústavu lesní
těžby a lesního průmyslu (1936–62), člen správního výboru Školního lesního statku Masarykův
les (1936–47) a jeho předseda (1945–47), řádný
profesor (1946), děkan (1938/39, 1945/46) a proděkan lesnického odboru (1946/47). Na VŠZ v Brně
přednášel lesní těžbu, mechanickou a chemickou
technologii dřeva, anatomii dřeva, obchodní lesnické nauky a vedl lesnický seminář. Za okupace,
po uzavření VŠZ v Brně, pracoval v Ústavu lesní
tvorby a pěstění lesů a dále jako administrátor
v Ústavu inženýrských staveb lesnických, v Ústavu
ochrany lesů a myslivosti a jako ředitel Ústavu
geodézie. Po 1945 se stal zatímním správcem
Ústavu pěstění lesů a usiloval o zřízení dřevařského
směru a dřevařské fakulty, která nakonec vznikla ve
Zvolenu. Na počátku 1957 odešel do důchodu, ale
dále pedagogicky, vědecky i organizačně pracoval.
Byl členem ČSAZ a Masarykovy akademie práce,
1940 předsedou stálé pracovní komise České
zemědělské rady v Brně pro lesnictví a myslivost,
národním správcem podniků F. J. Lichtenštejna
a členem komise pro přijímací zkoušky absolventů
vyšších lesnických škol. Podílel se na vybudování
40 unikátních památníků lesníků na Školním
lesním statku Masarykův les (1929). Vyvíjel přednáškovou činnost, účastnil se anket ČAZ (1941,
1946). Předmětem jeho výzkumů se stal lesní
dělník po pracovní a sociologické stránce, snažil
se o zdokonalení pracovních postupů a nástrojů.
Zasáhl do složitého období vývoje československého lesnictví (1936–61), do rozvoje racionalizace, mechanizace, normalizace, plánování, úpravy
pracovních, sociálních a mzdových podmínek
dřevorubců. Byl vyznamenán rektorem VŠZ v Brně
čestným diplomem za zásluhy o zemědělskou vědu
a vzdělání (1964) a rektorem VŠZ ve Vídni zlatým
absolventským diplomem za vynikající celoživotní
práci (1965). Pohřben byl ve svém rodišti.
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Foto: Ondřej Ryška

Brzké jaro v Ptačím parku Kosteliska

Stejně jako vloni nám začátek jara začal svým
hlubokým hlasem oznamovat z rozsáhlých rákosin
tajemný bukač velký. Polní rozlivy po zimě rozzářily pestře zbarvené kachny rodu Anas, jako jsou
hvízdáci eurasijští, ostralky štíhlé, kopřivky obecné,
lžičáci pestří, čírky modré a čírky obecné. Na nově
pokoseném ostrůvku v polním rozlivu se objevily
první čejky chocholaté, pár vodoušů rudonohých
a k odpočinku jej s oblibou využívaly desítky hus
velkých, kachny a volavky.
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Foto: Ondřej Ryška

Foto: Ondřej Ryška

Z porostů rákosu a orobince můžeme od března
slyšet zpěv slavíka modráčka a pískání drobného
pěvce moudivláčka lužního. Nad podmáčenými
plochami už zase poletují navrátilci ze zimovišť
motáci pochopi a v době jarního tahu do ptačího
parku zaletují lovit orlovci říční.
V zimě a na začátku jara jsme měli štěstí na skrytě
žijícího bahňáka slučku malou. Při nebezpečí se
tato malá sluka tiše a nehnutě ukrývá v podmáčené
vegetaci a spoléhá na své dokonalé maskování.

Velmi potěšující byl v ptačím parku březnový
nález brouka rýhonosce (Coniocleonus nigrosuturatus), jenž velmi vzácně (znovu) obývá suché
a teplomilné lokality jižní Moravy a potvrzení
výskytu „modré žáby“ skokana ostronosého. Významným znakem u samců v době páření je modré, modrošedé nebo až fialové zbarvení horní části
těla. Toto zbarvení přetrvává pouze několik dní.

Foto: Ondřej Ryška

Foto: Lukáš Pich

Ondřej Ryška

Foto: Lukáš Pich

Foto: Miloslav Pavláček
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100 let otevření knihovny
V roce 2021 uplyne 100 let od otevření knihovny
v našem městě. Obecní knihovna byla otevřena
1. května 1921. Stalo se tak na základě 1. knihovnického zákona z roku 1919, který ukládal povinnost
zřídit v každém městě či obci knihovnu. Zpočátku
to byla pouze jedna malá kancelář na tehdejším
obecním úřadě (v současnosti prodejna p. Trefilíka). Zakladatelem byl MUDr. Antonín Straka a od
září 1921 vedl knihovnu pan učitel Jaromír Fiala.
V roce 1930 se knihovna přestěhovala do pronajatých místností vedle hostince Františka Růžičky
(dnes prodejna drogerie Teta). V roce 1953 se
knihovna kvůli vlhkosti a tím pádem špatnému
stavu knih přestěhovala do bývalého obchodu
pana Navrátila na Vrchním konci (v současnosti je
zde autobusová zastávka). Nastoupila do ní paní
Marie Šůralová, která jako první v Dubňanech byla
skutečně profesí knihovnice. V roce 1959 převzala
vedení knihovny paní Markéta Houzarová. Dne
22. dubna 1960 byla knihovna přestěhována do
nových místností budovy místního národního
výboru na sídlišti. V roce 1967 byla přestěhována
do 2. poschodí téže budovy a vzniklo také samostatné dětské oddělení. V roce 1987 přebírá vedení
knihovny paní Slavomila Dohnálková. A v červenci
1998 započalo stěhování do upravených místností
v přízemí bývalé základní školy na ulici Komenského. Půjčování bylo zahájeno 1. září 1998 ve dvou
samostatných odděleních pro dospělé a pro děti.
Obě oddělení získaly počítače k vyhledávání knih
z místního fondu a z dalších knihoven v republice.
V roce 2002 se začalo půjčovat prostřednictvím
automatizovaného výpůjčního systému. Zároveň
je k dispozici pro návštěvníky knihovny i první
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počítač napojený na internet s tiskárnou. V dubnu
2015 započala velká rekonstrukce celé budovy,
včetně knihovny. Po půl roce, přesně 8. října
2015 se zcela nová a moderní knihovna otevřela
pro všechny čtenáře. A samozřejmě neslouží jen
k půjčování knih a časopisů, ale i k různým akcím.
Pravidelně sem chodí děti ze základní a mateřských
škol na povídání o knihách či spisovatelích. Pro ně
i dospělé jsou pořádány autorská čtení a besedy
různých spisovatelů. Knihovna také úzce spolupracuje s kulturním a informačním centrem, které se
otevřelo v roce 2016 ve stejné budově. Společně
organizují různé akce, besedy a přednášky na různá
témata. Další informace a zajímavosti z činnosti
knihovny se dozvíte na výstavě, která se uskuteční v letních měsících ve výstavní síni kulturního
a informačního centra. Aby vám knihovna byla do
dalších let ještě dostupnější, budou během měsíce
května zajímavosti z knihovny přístupné i na nově
zřízeném facebooku.
Statistické údaje za rok 2020:
Ke konci roku 2020 byl stav knihovního fondu
22 718 knih. Odebíralo se 14 titulů různých časopisů a jeden denní tisk. Vypůjčilo se 19 499 knih
a časopisů. Počet platících čtenářů byl 494, z toho
141 dětí do 15 let.
Celkově byl oproti minulému roku patrný pokles
ve všech sledovaných ukazatelích, což bylo způsobeno částečným uzavřením knihovny z důvodu
Covidu.
Slavomila Dohnálková
knihovnice
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Něco málo o knihovně z obecní kroniky
Rok 1930
O prázdninách přestěhovala se obecní knihovna ze staré školy, t.č. obecní kanceláře do pronajatých místností vedle hostince Frant. Růžičky,
jemuž rovněž tento dům patří. Obecní knihovna
byla v době založení a otevření (toto dne 1.V.1921)
umístěna v malé kanceláři obec. úřadu, později
přestěhována do sousední větší kanceláře. Obecní
knihovnu vede od 18. září 1921 učitel Jar. Fiala.
V tomto roce čítá knihovna přes 1700 svazků.
(Tištěný seznam knih vydaný v r. 1928 jako
příloha.)
Rok 1954
Jak se čte a co se čte a čtlo!
Pro školní mládež má škola svoji knihovnu
dosti slušně vybavenou a vytříděnou, pro občany
dospělé je tu obecní tj, veřejná knihovna o mnoha
svazcích, počínaje zábavní četbou přes odborné,
cestopisné, beletrická díla stará i nová, spisy
Marx leninského učení, Gottwaldova díla a tak
podobně. To jsou knihy přístupné všem občanům.
Mimo knihy jenž jsou poměrně zvláště v zimní
době hojně členy, dochází poštou na adresy jednotlivých občanů řada všech novin a časopisů
z nichž alespoň některé uvádím:
312 čísel Rudé právo
70 č. Pravda
120 č. Česk-sl havíř

17 č.
80 č.
70 č.
62 č.
15 č.
25 č.
150 č.
42 č.
115 č.
82 č.
17 č.
56 č.
53 č.
19 č.
7 č.
16 č.
43 č.
30 č.
23 č.
50 č.
14 č.

Katolické noviny
Práce
Pionýrské noviny
Naše pravda
Pionýr
Lidová demokracie
Ohníček
Svobodné slovo
Mateřídouška
Mladá fronta
Svět motorů
Čs. Rozhlas
Svět sovětů
Čs. Sport
Svět socialismu
Myslivost
Vinařství
Obránce vlasti
Včelařství
Život strany
Učitelské noviny,

teď ještě rádce zahradkařů, zemědělské noviny,
květy atd., různé a různé knihy, které se kupují
obzvláště u mladých manželů, kteří s novým
nábytkem kupují i moderní knihovničku a tu
doplňují novými a novými knihami.
Nu není tomu ještě tak dlouho, řekněme r.
1900 co neodebíral se ani mezi horníky i hutníky
pravidelně žádný časopis a noviny (Krejcárky)
ojediněle.

Základní umělecká škola Dubňany Vás zve na přijímací talentové
zkoušky do hudebního a výtvarného oboru:
VÝTVARNÝ OBOR
1. a 3. 6. 2021

14:00–17:00

HUDEBNÍ OBOR
31. 5. 2021
3. 6. 2021

14:00–17:00
14:00–17:00

Na webu školy (www.zusdubnany.cz) naleznete elektronickou přihlášku, kterou předem vyplňte a prostřednictvím rezervačního systému si rezervujte den a čas zkoušky.
Těšíme se na nové talenty!
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Ve školce na sídlišti…
Netradiční a náročný školní rok 2020/2021 máme
už téměř za sebou. Přesto se v něm dalo najít
i spoustu dobrého a o tom bych vám ráda napsala:
V lednu jsme díky našemu zřizovateli mohli pořídit do naší mateřské školy moderní interaktivní
panel, na kterém zábavnou formou vzděláváme
předškoláky i menší děti. V programu „Barevné
kamínky“, logopedických aplikacích i úkolech
s krtečkem využíváme širokou škálu možností pro
vzdělávání předškoláků, zkrátka škola hrou.

Od 1. 3. 2021 byla naše škola kvůli zhoršující
se pandemické situaci nařízením vlády na několik týdnů uzavřena a pro nás vyvstala povinnost
vzdělávat distančně.
Pro mnoho rodičů našich dětí to byla zátěž
opravdu veliká. Často měli doma ještě starší dítě
na distanční výuce, museli zvládat svoje pracovní
povinnosti i domácnost. Díky jejich zodpovědnosti
a vzájemné spolupráci jsme spolu zvládli i tuto
zatěžkávací zkoušku.
Nezapomněli jsme ani na menší děti v rámci
„Březnové výzvy“, učitelky na dálku posílaly písničky, načítaly pohádky, posílaly náměty na tvoření,
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rodiče dětí nám denně posílali zpětnou vazbu
a nakonec jsme se touto náročnou dobou všichni
prozpívali a protancovali.
Pro pobavení i potěšení jsme vytvořili na školním
plotě Velikonoční stezku s obrázky se zvukovými
kartami. Ta se stala vítaným zpestřením jarních
procházek pro naše děti i všechny další zájemce.
Blížily se Velikonoce a tak jsme před naši školku
postavili „Vajíčkovník“, na který naše děti postupně
zavěšovaly nazdobená vajíčka a posílaly nám přes
facebook pozdravy.
Školnice a uklízečka mezitím školku pořádně
vydezinfikovaly, vyměnily povlečení ve všech postýlkách (máme jich celkem 100) a pracovaly na
školní zahradě.
Paní učitelky a asistentky inovovaly školní vzdělávací program, připravovaly distanční výuku pro
předškoláky, zahradní slavnost a dávaly dohromady i videosestřih akcí školy na DVD „Vzpomínky ze
školky“. Také se zapojily do světové taneční výzvy
Jeruzalema challenge, která se stala symbolem
boje proti koronaviru.
V tomto školním roce posílila řady našich pedagogů milá paní učitelka Mgr. Šárka Bůčková, která
u nás již v minulosti pracovala.
Po dlouholeté krásné práci v naší škole, odchází
letos do důchodu naše dvě milé kolegyně, paní
učitelka Liduška Grufíková a Maruška Šupálková.
Spousta dětí na ně bude určitě s láskou vzpomínat.
Neloučíme se však definitivně, něco pro ně máme
v plánu na příští rok, ale ještě je to tajné.
Krásné jarní dny přeje všem Jana Ilčíková
ředitelka MŠ I Dubňany
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Z historie školství v Dubňanech
Jaro roku 1951 je významné pro dubňanské
školství. Připomeňme si tedy něco málo z historie.
Na začátku 20. století existovala v Dubňanech
pouze pětitřídní obecná (později národní) škola
v budově, kde je dnes základní umělecká škola,
knihovna a infocentrum. K založení měšťanské
(později střední) školy chyběly tehdy nejen peníze,
ale i vůle obecního zastupitelstva. A tak neustále
stoupal počet žáků odcházejících do měšťanských
škol a gymnázií v okolí. Ke konci II. světové války
sloužila budova školy jako úkryt, byla silně poškozena. Po osvobození se postupně opravovala
a kromě stávající obecné školy zde konečně byla
nově zřízena i měšťanská škola. V devíti učebnách
se tak muselo ve střídavém vyučování umístit
17 tříd s 590 žáky. A právě v tomto období se
začalo s výstavbou nové školní budovy, kde měla
sídlit tzv. „měšťanka“. Stavba trvala téměř pět let
a stála 17 milionů korun. V městské i školní kronice se můžeme dočíst: „Konečně přišel den, na
který Dubňany již téměř půl století čekaly. …. Bylo
mnoho práce a nesnází v průběhu stavby, byly však
překonány a dílo se podařilo.“

Na jaře 1951 byla budova připravena k předání,
i když ještě nebyla plně vybavena vnitřním zařízením. Na výzdobě chodeb a tříd pracovali učitelé
i žáci, společně upravovali také okolí školy. Na
přípravách ke slavnostnímu otevření se podílel
i speciální výbor, pověřený místním národním
výborem. Otevření stanovil na 6. května a spojil
je s oslavami květnových výročí. Pozvánky byly
rozeslány představitelům různých úřadů v okrese
i v kraji a mnoha dalším osobnostem.

rok 1981
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Ze školní kroniky se dovídáme, že 6. května
hodně pršelo. Přesto vyšel za doprovodu hudby od
místního národního výboru průvod žactva a občanů k nové školní budově. Tehdejší předseda MNV
Josef Martinek přestřihl pásku u vstupu do budovy
a předal klíče řediteli školy Jaroslavu Dvorskému.
V hale školy v přízemí si přítomní vyslechli projevy
význačných osobností té doby, v horní hale pak
zhlédli kulturní program připravený učiteli a žáky.

20

Večer proběhla taneční zábava „U Blahů“, jejíž
výtěžek ve výši 8 125 korun byl darován střední
škole na úhradu nákladů spojených s přípravou
a výzdobou nové školní budovy.
Škola byla tedy předána. V následujícím týdnu
se montovaly tabule a další vnitřní zařízení, stěhoval se skromný inventář školy. Vyučování bylo
zahájeno až 14. května. Ve školní kronice se píše:
„…Historický den, kdy se končí dlouholetá tíseň,
kterou snášelo žactvo i učitelé ve staré školní budově. Jaký to rozdíl, dříve střídavé vyučování, starý
nábytek, nevlídné učebny, a nyní prostorné, světlé
třídy, moderní nábytek, světlo a klid v lesní tišině!
Kéž by si toho dubňanské děti vážily a podle toho
šetřily budovu i její vnitřní zařízení.“ V budově na
Komenského ulici zůstala tedy národní škola (pro
děti ve věku 6–11 let), v nové pak škola střední
(děti 11–15 let).
Nejen školství jako takové, ale i budova školy
prošla za těch 70 let spoustou oprav a úprav.
V roce 1960 je zrušena národní a střední (měšťanská) škola a vzniká základní devítiletá škola.
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A tak od 1. 9. 1961 existují v Dubňanech dvě samostatné ZDŠ. Z národní školy na Komenského ulici
je to tzv. „stará škola“ a ze střední na Gottwaldově
ulici tzv. „nová škola“.
Na přelomu 60. a 70. let minulého století se obě
školy opět potýkají s nedostatkem místa. V tomto
období dochází k prvním změnám v dispozici
školní budovy. Úpravami kabinetů, chodeb i odborných učeben byly zřízeny chybějící třídy.
V roce 1975 byla uvedena do provozu nová budova školní jídelny, v suterénu školy se tak uvolnily
prostory pro školní družinu.
Současnou podobu získala „nová škola“ po roce
1998, kdy došlo ke spojení obou dubňanských
škol. V této budově byl umístěn první stupeň školy
(1.–5. třída), druhý stupeň (6.–9. třída) se stěhoval
do budovy bývalého hornického učiliště.
Ve školní budově byla vyměněna okna, dostala
„nový kabát“, opravena byla střecha, půdní prostor
byl využit pro výstavbu bytů. Po dokončení nové
budovy pro II. stupeň v roce 2008 byly ve vstupu
osazeny nové dveře, zřízena zde byla i „vrátnice“.
Budovy byly spojeny krčkem, stejně tak je spojen I. stupeň se sportcentrem Želva. Upraveno
bylo i okolí školy. Vznikly nové příjezdové cesty
a chodníky, nové parkoviště, autobusová zastávka
pro žáky.
Také vnitřní prostory doznaly velkých změn.
Větší prostory získala školní družina, jedno křídlo
budovy v přízemí bylo přebudováno na školní klub.
Opravy se dočkala i tělocvična a šatny. V celé budově bylo instalováno nové osvětlení, opraveno bylo
topení. Bylo vybudováno nové sociální zařízení pro
žáky i učitele. Ve všech učebnách je nový nábytek,
interaktivní tabule a spousta dalších věcí, o kterých
se před 70 lety nikomu ani nesnilo. Nezapomnělo
se ani na učitele. Opraveny byly kabinety, doplněn
byl nábytek, vznikla nová sborovna.
Možná to tak zvenku nevypadá, ale budova se
za těch 70 let opravdu změnila, zmodernizovala,
žije společně se svými obyvateli.
Přejme tedy nejen jí, ale celému dubňanskému
školství, aby nadále vzkvétalo, aby jej podporovali
nejen rodiče žáků, ale i radní, zastupitelé a všichni
Dubňáci, aby se ve škole líbilo dětem i pedagogům.
						
Za Školskou komisi: Mgr. Zdeňka Šindarová
Pramen:
Školní kronika
Kronika města
Brožura 250 let školství v Dubňanech (2004)
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Po stopách pana Dubňáčka II

Tak se jmenovala jarní prázdninová soutěž pro
děti z Dubňan, v pořadí již druhá, která prověřila
nejen znalost jejich rodného města, ale i orientaci v terénu za pomocí GPR souřadnic. Proto
byla soutěž určena výhradně školákům. Všechny přihlášené děti obdržely mailem hrací kartu
a mapku Dubňan s GPS souřadnicemi. Podle nich
měly hledat místa, na kterých byly umístěny QR
kódy. Po načtení QR kódů pomocí mobilní aplikace se objevily otázky, které byly rozděleny do

Otázka č. 1
Z kterého roku pochází první písemná zmínka
o Dubňanech?
a. 1349
M
b. 1439
D
c. 1394
K
Otázka č. 2
Podle první písemně
Dubňany komu?
a. pánům z Dubé
b. pánům z Březí
c. pánům z Lipé

doložené listiny patřily
E
O
Á

Otázka č. 3
V kterém roce byly Dubňany povýšeny na město?
a. 1. 7.1954
T
b. 1. 7.1969
N
c. 1. 7.1964
M

22

šesti témat: Historie města, Současnost, Hornictví
a sklářství, Společenské téma, Známé osobnosti
narozené v Dubňanech a poslední tématem byl
Sport. Každé téma obsahovalo dvě až čtyři otázky.
Děti měly vybrat správnou odpověď a písmeno
za ní si poznačit do hrací karty. Některé otázky
byly těžké, některé lehké. S obtížnými pomohli
rodiče, nápovědy mohly děti najít také v knize
o Dubňanech nebo na internetu. Po vyluštění všech
kvízových otázek vyšla tajenka, kterou pak zaslaly
s hrací kartou zpět. Ze 42 přihlášených dětí ve
věku 6 – 15 let, odevzdalo správně vyplněné hrací
karty 35. Za to všechnu snahu a píli na děti čekaly
zajímavé odměny. Slosování proběhlo v pátek 5.
3. 2021 a vylosovaní byli tři šťastlivci. První cenou
byl tablet a vítězem se stal Jakub Hrebík, který se
zúčastnil soutěže ještě spolu se starším bratrem.
Druhou cenou byly chytré hodinky, které vyhrála
Lucie Jurásková a třetí cenou bezdrátová sluchátka,
z těch měla radost Monika Vorlová. Vítězům ještě
jednou gratulujeme. A protože pro nás byli vítězové všichni, tak každý zúčastněný školák od nás
obdržel alespoň malý dárek. A jaké záludné otázky
na školáky čekaly? Zkuste si na ně odpovědět i vy.

Otázka č. 4
Z čeho je tvořena vlajka Dubňan?
a. Tři svislé pruhy, zelený, bílý a zelený. Ve středu
bílého pole je hnědá větévka s pěti žaludy z městského znaku.
E
b. Tři vodorovné pruhy zelený, bílý a zelený. Ve
středu bílého pole je hnědá větévka s pěti žaludy
z městského znaku.
Á
c. Vlajka je celá zelená. Ve středu pole je hnědá
větévka s pěti žaludy z městského znaku. 		
S
Otázka č. 5
Kolik členů má zastupitelstvo našeho města?
a. 18
V
b. 21
R
c. 25
Í
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Otázka č. 6
Co se v Dubňanech těžilo?
a. černé uhlí
Í
b. hnědé uhlí
O
c. lignit
Á

popularitu jako jeden nejznámější americký
iluzionista. Jak se jmenoval?
a. Bartolomeo Bosco
Ř
b. David Copperfield
P
c. Harry Houdiny
Ň

Otázka č. 7
Na co se používala v dolech karbidka?
a. sebeobrana
B
b. svícení
D
c. sekání
M

Otázka č. 13
Dne 19.12.1921 se v domě č.94 v Dubňanech narodil známý hudební skladatel, dirigent, hudební
redaktor a publicista. Je autorem dvou oper a pěti
operet, jeho dílo zahrnuje také hudbu k nejméně
deseti českým celovečerním filmům, skládal též
hudbu orchestrální (celkem 16 skladeb), díla vokální i komorní (celkem 13 opusů). Složil i řadu
písní spadajících do žánru trampské hudby a popmusic. Mezi nejznámější písně patří „Babičko,
nauč mě charleston“. Jak se skladatel jmenoval?
a. PhDr. Ludvík Podéšť A
b. Karel Kapoun
Y
c. MUDr. Bohumír Fiala V

Otázka č. 8
Co se ve sklárnách v Dubňanech nevyrábělo?
a. skleničky na víno
I
b. laboratorní sklo
L
c. velké demižony
Ó
Otázka č. 9
Kdy byl konečný výhas pecí ve sklárnách Dubňany?
a. 1994
B
b. 2004
D
c. 1998
U
Otázka č. 10
V roce 1906 vznikl v Dubňanech s velkým nadšením jeden ochotnický kroužek? O jeho další
rozvoj se zasloužily tehdy skoro všechny existující spolky. Nejčastěji vystupovali v sokolovně,
v hostinci u Blahů nebo u Růžičků, na stadionu
a později i v kulturním domě. Čemu se kroužek
věnoval?
a. slováckému tanci
A
b. divadlu
U
c. artistickým kouskům C
Otázka č. 11
Jak se jmenuje hra na pomezí sportu a turistiky,
která spočívá v použití navigačního globálního
družicového polohového systému při hledání
skryté schránky. Při hledání se používají turistické
navigační přístroje či chytré telefony. V Dubňanech můžeme nalézt desítky těchto schránek.
a. parkour
D
b. geocaching
B
c. Free2play
L

Otázka č. 14
V kterém sportu vynikla nejlepší hráčka a zasloužilá mistryně sportu Helena Malotová – Jošková,
která pocházela z Dubňan?
a. stolní tenis
Ř
b. házená
Ť
c. basketbal
N
Otázka č. 15
Který sportovní klub v Dubňanech provozuje
vodní sport?
a. F.A.T.R.
S
b. Petrov
Y
c. SKST
Ů
Tajenka:
_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

Tak co, podařilo se?

Otázka č. 12
V roce 1884 se v Dubňanech narodil český iluzionista Karl Breu. Ve své době získal srovnatelnou
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Protože jsme museli kvůli pandemii COVID 19 zrušit další karnevalovou zábavu pro ty nejmenší,
rozhodli jsme se udělat pro ně karneval alespoň
prostřednictvím jejich fantazie. Jejich úkolem bylo
namalovat nebo vytvořit obrázek na téma karnevalová zábava a poslat nám jej. My jsme je vložili
na naše facebookové stránky, kde jim návštěvníci

mohli dát své hlasy neboli lajky. Tři malí výtvarníci
s největším počtem hlasů obdrželi od nás ceny
v podobě Lega. Ostatní děti dostaly malou odměnu za účast.
Všem dětem se soutěže moc líbily a už se těší na
další.
KIC

Arina Nebytová, 5 let
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Hana Olexová, 4 roky

Vanesa Vasiljevičová, 6 let

Julie Macháčková, 5 let

Vanesa Vasiljevičová, 6 let
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Velikonoce jinak
Už druhým rokem jsme nemohli velikonoční
svátky slavit tak, jak jsme zvyklí. Kulturní a informační centrum vyslyšel celorepublikovou výzvu
Střediska volného času Domeček Hořovice s názvem „Zajíců není nikdy dost, letos frčí vajíčka“
a zapojil do ní i naše město. Zúčastnilo se celkem
41 rodin, které vyrobily 113 malovaných vajíček
a díky nim se Dubňany umístily na 107. místě
tabulky.
Nápad Velikonoční výzvy 2021 s názvem "Vykutálená vajíčka aneb trochu jiné Velikonoce" vznikl
v SVČ DOMEČKU Hořovice.
Cílem výzvy bylo
• podpořit pozitivní náladu mezi lidmi
• propojit v krátkém čase velikonoční výzdobou
co nejvíce obcí a měst
• najít obec, která bude mít co nejvíce vyrobených
vajíček na jednoho obyvatele
• na chvíli neřešit Covid, očkování, roušky nebo
karanténu

Dekorace ve tvaru vajíčka o minimální velikosti
30 cm musela být vystavena viditelně v okně, před
domem nebo na veřejném prostranství.
Statistiku s počty kraslic měla na starosti v každé
obci Obecní kvočna.
Absolutním vítězem výzvy 2021 se stala malá
vesnice Věckovice z Plzeňského kraje, která se
může pyšnit titulem "KRASLICOV 2021" (počet
obyvatel vesnice: 30 / počet vyrobených vajíček:
137)
Nejvíce kraslic bylo vyrobeno v obci Vižina ze
Středočeského kraje a to 462 ks.
Výzvy se zúčastnilo 159 obcí ze všech 14 krajů
České republiky a celkem bylo vyrobeno
11 577 vajíček.
Kateřina Zajícová a Tomáš Klokočník,
SVČ DOMEČEK Hořovice
organizátoři výzvy
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Co nového u Drmolic

V roce 2020 jsme realizovaly projekt „Obnova
krojů pro folklorní soubor Drmolice“. Tato akce
byla spolufinancována z dotačního programu
Jihomoravského kraje s názvem Obnova zaniklých
tradic. Podaly jsme žádost o poskytnutí dotace na
realizaci akce „Zarážání hory“, kterou se nám podařilo získat. Cílem projektu je udržování tradičních
lidových zvyků v Jihomoravském kraji a rozvoj
nehmotného kulturního odkazu. Díky dotaci bylo
ušito 17 pracovních košil s řasením u krku, 17 kanafasek a 17 bílých zástěr s mřežků.

Jak celá obnova krojů probíhala?
Kanafaska
Při šití krojů jsme narazily na problém s materiálem. Když kanafaska – tož by měla byt z kanafasu.
Původní látky totiž už dnes nikde nekoupíte.
Podařilo se nám zkontaktovat majitele a jednatele
firmy Kanafas.cz v chodském Postřekově pana
Zbyňka Strnada.
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Ten nám vysvětlil, že tento typ tkaní po staru už
nikdo u nás nedělá, avšak podobný vzor kanafasu
tkal pro jiný soubor. Už to není slámková, ale podle
materiálu - kanafas.
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Košela
Košele s nabíráním u krku již v Dubňanech
neuvidíme, ale dříve se tady nosila, jak dokládají
fotky i vzpomínky tetiček a stařenek. Prý už „né
tak nabírané jak u rukávců, ale spíš skládané“. Jak
taková košelka asi vznikla? Historické prameny
ukazují na postupné zjednodušení pracovních rukávců s malými baňami, kdy baně byly nahrazeny
jen nenabíraným krátkým rukávem. Vrchní část
byla pěkná až strojná a rukávy praktické - méně
látky a nekrčilo se to v kacabaji nebo v kožuchu.
Dnes se v Dubňanech k pracovnímu kroji nosí košele jednoduché bez nabírání a střih je podobný
spíše tzv. spodní košelce s rukávem. Na ušití určitě
jednodušší a spotřeba materiálu menší.

Bílá zástěra
Zástěry se u nás v regionu nosí různé podle příležitosti, situace,.. Jsou ušity z plátna, batistu a jiných
materiálů, zdobeny výšivkou, prostřihávanými
vzory (u nás kocůrka nebo haluzová), ale i s tzv.
vsadkou. To je několik centimetrů široká krajka,
která se našila vodorovně v polovině zástěry. Přes

krajku prosvítala barevná kanafaska (jako přes
mřížku), proto se jí pravděpodobně začalo říkat zástěra s mřežků, aby jednotlivé typy zástěr byly
od sebe rozlišeny. Tato zástěra se u nás v regionu
už tak často nevidí a upadá v zapomnění lidí, proto
jsme chtěly nechat její krásu opět obživnout.
Další informace a více fotek můžete najít na
našich FB stránkách – Drmolice Dubňany.

Těšíme na setkání s vámi, kdy budeme moci kroje
ukázat v celé své kráse.

Ženský soubor Drmolice z Dubňan
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Z farnosti

...pro povzbuzení
Doba je těžká. Někteří z vás ztratili někoho blízkého, někdo se sám ocitl v těžké životní situaci, jiný
je už vším unavený. A někdo si říká: „Zatím celkem
dobré… – ale co ještě přijde?“ Sám se jako dubňanský farář mohu s vámi ve větším počtu setkávat
jen omezeně, o to víc se však snažím o jednotlivá
osobní setkání, kdykoliv se naskytne příležitost.
Některým z vás jsem měl už možnost následující
příběh z mého dětství povyprávět osobně. Sám
jsem si díky němu – i když až s odstupem času –
uvědomil, co je důležité v každé situaci:
Zahradníčku, ty darebáku!
Na základní škole jsem moc nevynikal. Patřil jsem
mezi ty typy, o kterých se říká: „Ten kdyby se víc
snažil, tak by...“ Byl jsem v osmé třídě a začal finiš –
příprava na přijímací zkoušky na střední školy (bylo
to ještě před „sametovou revolucí“, kdy bylo po
nějakou dobu možné ukončit základku už v osmé
třídě). Učitelé i rodiče zdůrazňovali, že se rozhoduje o naší budoucnosti. U mě bezvýsledně, školu
a přijímačky jsem měl dost „na háku“. Jediné, čeho
rodiče docílili, bylo, že jsem jednou za týden chodil
před vyučováním na přípravku na přijímačky. Byla
to z mého pohledu hrozná otrava, ale co jsem měl
dělat, když mě maminka vždy v úterý probudila
o hodinu dřív a vypakovala do školy.
Jednou se naše učitelka opozdila. Vůbec mi
nevadilo, že bude tentokrát přípravka kratší. Hráli
jsme na chodbě fotbal s přezůvkou – byla při tom
úžasná atmosféra a výborně jsme se bavili. Jen
jsme doufali, že to ještě chvíli vydrží. Pak šel kolem
„soudruh“ ředitel. Zrovna jsem chránil branku,
ale přesto jsem ho pozdravil – přece jen v tomhle jsem byl od rodičů docela dobře vycvičený.
Přešel kolem, pak se zastavil, a z celé skupinky
asi dvaceti spolužáků, z nichž na rozdíl ode mne
většina opravdu nepozdravila, si vybral mě. Spustil:
„Zahradníčku, ty darebáku, tys mě nepozdravil!“
Marně jsem mu vysvětloval, že mě asi neslyšel...
„Takové nevychovance tady nebudeme připravovat na přijímací zkoušky. Běž před školu a přijď až
s těmi, co na přípravný kurz nechodí!“
Stál jsem v šeru před školou se slzami v očích
a s bolestí v srdci nad tou nespravedlností. Vzpomněl jsem si, jak si soudruh ředitel na začátku
každého ročníku zval rodiče do školy a upozor-
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ňoval je, že pokud mě a mé sourozence neodhlásí
z náboženství, musí počítat, že se nedostaneme
na žádnou školu... „Chce, aby došlo na jeho slova,
a dělá všechno pro to,“ napadlo mě. „Tu radost
mu neudělám. Nepotřebuji nějaké blbé přípravné
kurzy...! Každý den si projdu něco z té hory knih, co
mám doma (rodiče mi nakoupili všechny dostupné
cvičebnice pro přípravu na přijímačky – zatím na
ně ale sedal jen prach...), a zmáknu ty přijímačky
sám i bez přípravky!“
Večer rodiče nevěřili svým očím. Seděl jsem nad
cvičebnicemi! A tento jev se v následujících měsících vícekrát opakoval – i když ne úplně každý den,
jak znělo původní předsevzetí. Soudruh ředitel
dokázal to, co se nepodařilo rodičům ani nikomu
z učitelů! Chtěl ublížit a dosáhl pravého opaku.
I jemu snad vděčím za to, že jsem knězem. Každopádně by bez maturity byla moje cesta ke kněžství
od začátku daleko komplikovanější a delší...
Později jsem pochopil, že to byla názorná ukázka
toho, co v Bibli, v listě Římanům, říká svatý Pavel:
„Víme, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.“ (Řím 8,28) Ještě mnohokrát jsem
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pak mohl žasnout, jak to funguje. Pán Bůh dokáže
dříve nebo později – prostě ve správný čas – obrátit
i vše zlé k našemu prospěchu. Dokonce k našemu
velkému prospěchu! Je jen důležité, abychom se
ho drželi. Bez toho to „nefunguje“.
A to je i má rada pro tuto (i jakoukoliv další)
dobu: držet se Pána Boha. Má nás rád. Ta rada
může mít několik variant – sami asi poznáte, která
vystihuje vaši situaci:
1. Držet se ho v těžkých situacích ještě pevněji
než dřív.
2. Znovu – třeba i po mnoha letech – se ho pevně
„chytit“.
3. Uchopit jeho nabídnutou ruku – třeba poprvé…
Pokud vám s čímkoliv z toho budu moci alespoň
trochu pomoci, rád to udělám. Individuální setkání
jsou možná i nyní… Stejně tak je možná i účast na
bohoslužbách (ve všední den není třeba se nijak
přihlašovat, o nedělích a svátcích je na mši svatou
třeba se přihlásit – kvůli dodržení maximálního
počtu účastníků bohoslužeb; stačí mi zavolat na
můj mobil 731402651). Nemocné navštěvuji pravidelně o prvním a druhém pátku v měsíci a jindy
kdykoliv na požádání. Svátost smíření (svatá zpověď) je možná v kostele půl hodiny před každou

Velký pátek - Boží hrob, Velikonoce 2021

mší svatou s výjimkou středy (ve středu mívám pro
děti z druhého stupně on-line náboženství). Anebo kdykoliv na faře, což se může hodit například
někomu, kdo chce přijít ke svaté zpovědi třeba po
letech. Přípravy na křty a další svátosti probíhají
individuálně dle situace a dohody.
Otec Pavel Zahradníček,
farář v Dubňanech

Oblastní charita Hodonín nově poskytuje Domácí zdravotní péči
a Domácí hospicovou péči na Hodonínsku.
Domácí zdravotní péče je poskytována osobám,
které se ocitly v životní situaci, kdy došlo ke změně
zdravotního stavu a již nelze zvládnout laickou
péčí. Proto je nutné na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře zahájit poskytování odborné zdravotní
péče v domácím prostředí. Péče je poskytována
nepřetržitě po celý rok všem nemocným bez
omezení věku. Výkony jsou hrazeny zdravotním
pojištěním.
Domácí hospicová péče je zdravotně sociální
službou Oblastní charity Hodonín, která vychází
vstříc přáním nevyléčitelně nemocných lidí strávit
konec svého života v domácím prostředí obklopený rodinou a známými navzdory nepříznivému
zdravotnímu stavu. Péče je celostní, maximálně
ohleduplná, důraz se klade na tišení bolesti, zajiš-

těna lékařsko ošetřovatelským týmem 24 hodin
denně 7 dnů v týdnu. Jedním z nejdůležitějších
aspektů je zachování lidské důstojnosti umírajícího člověka. Hlavním předpokladem je fungující
rodinné zázemí. Členové rodiny spolu s pracovníky
domácí hospicové péče vytvoří sehraný tým, ve
kterém panuje vzájemná důvěra a pochopení.
V případě potřeby či dalších dotazů si
můžete domluvit osobní schůzku na
tel.: 735 799 790 nebo zaslat dotaz na
e-mail: hospic.hodonin@hodonin.charita.cz;
eva.pospisilova@hodonin.charita.cz více na
www.hodonin.charita.cz. Pracoviště a poskytování péče: Plucárna 1a, 695 27 Hodonín.
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Společenská kronika
Statistika 2020
K 31. 12. 2020 žilo v našem městě 6327 obyvatel, z toho bylo 3142 žen a 3185 mužů.
Průměrný věk je 49,01 roku.
V loňském roce se narodilo 66 dětí a z toho bylo 41 chlapců a 25 dívek.
Přistěhovalo se 70 osob a odstěhovalo se 88 lidí.
Zemřelo 34 žen a 45 mužů.
V Dubňanech bylo v loňském roce uzavřeno 21 manželství, z toho byly 4 sňatky uzavřeny v kostele
a ostatní před Městským úřadem Dubňany.
Ve smuteční obřadní síni se konalo 40 pohřbů a v kostele 17.

Rozloučili jsme se s těmito občany
Alena Bouchalová
Pavel Harca
Lubomír Ilčík
Svatoslav Valíček
Jan Králík
Jenovéfa Krhánková
Josef Žižlavský
Jitka Müllerová
Anna Mazalová
František Janáč
Petr Chludil
Bedřich Schneider
Marie Chludilová
Věra Gajdarusová
Miroslav Trávník
Marie Horáková
Anna Tomanová
Anna Vyrubalová
Vlastimil Plšek
Rostislav Řehánek
Zahrádka Jaroslav
Miroslav Konečný
Marie Ševelová
Emilie Jurkovičová
Miroslav Chludil
Anežka Ottová
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70 let
63 let
64 let
59 let
80 let
91 let
90 let
78 let
84 let
72 let
89 let
76 let
92 let
90 let
79 let
76 let
76 let
81 let
84 let
87 let
83 let
85 let
85 let
74 let
76 let
76 let

Jaroslav Gloza		74 let
Dáša Smitková		69 let
Libuše Teplíková		93 let
Jitka Ryllová		80 let
Jiří Budiš 		56 let
Jaroslav Kontár		69 let
Stanislav Kundrata		71 let
Bedřiška Hanáková		78 let
Petr Natov		55 let
Rozina Budišová		94 let
Květoslava Budišová
89 let
Jan Votrubec		69 let
Oldřich Černý		78 let
Václav Mazal		76 let
Jaroslav Grufík 		87 let
Ludvík Formánek		93 let
Růžena Kluďáková		86 let
František Kotásek		80 let
Jiřina Kolářová		52 let
Ľudmila Večerková		78 let
Josef Bravenec		84 let
Miroslav Jurkovič		78 let
Josefa Zlámalová
83 let
Vlastimil Stolarski		64 let
František Mazal
85 let
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Vzpomínka a poděkování rodáka z Kanady
Vancouver,BC Sunday, April 18, 2021
Subject: Díky veliké za milé blahopřání.
Vážený pane starosto,
velmi jste mě potěšil jak formou, tak i obsahem Vašeho blahopřání k mým kulatým narozeninám.
Už před pěti lety, když jste organisovali setkaní 75-níku, jsme byli překvapeni vysokou úrovní akce
a velice jsme si považovali toho, že jste nás pozvali.
Chtěl bych využít této příležitosti, abych Vám za to poděkoval a Vaším prostřednictvím také všem, kteří
Vám s tím pomáhali.
A nejen to. Ocenil bych, kdybyste našel způsob, jak poděkovat za naši rodinu všem Dubňákům, kteří
nás vzali v padesátých letech mezi sebe. V tomto složitém období nám hodně lidi pomáhalo. Nenašel
se nikdo, kdy by nám uškodil, i když vzhledem k postojům mého otce k tomu bylo dost příležitostí.
Proto na Dubňany budu vždy vzpomínat v dobrém a budu se tam rád vracet.
Ještě jednou děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem profesním i soukromém životě.
S pozdravem,
George (Jiří) P. Licenik, P.Eng

31

Z RADNICE • KVĚTEN | 2021

MAS Jižní Slovácko v době covidové
Ani opatření spojená s probíhající epidemií nezabránila naší Místní akční skupině Jižní Slovácko
(MAS) pokračovat v nastaveném harmonogramu
výzev, administraci přijatých žádostí a dohledu nad
realizací projektů, na něž žadatelé získali úspěšně
přes MAS dotaci. Drtivá většina administrativních
úkonů spojených s dotačními výzvami je totiž
naštěstí řešena elektronickou formou. I s realizací
projektů si žadatelé v této složité době poradili bez
větších problémů. Podařilo se dokonce uskutečnit
i takové projekty, jakými jsou příměstské tábory
pro děti. Jejich realizace o letních prázdninách byla
možná jen díky tehdejšímu rozvolnění opatření.
V roce 2020 se naší MAS podařilo vyhlásit také
několik výzev a rozdělit tak další finance do území
Hodonínska a Podluží. Podporu získaly například
projekty chodníků nebo hasičské zbrojnice. Čtvrtou
výzvu vyhlásila MAS také v Programu rozvoje venkova. Na dotační prostředky se tak již těší vybraní
zemědělští i nezemědělští podnikatelé, kteří za ně
pořídí nové mulčovače, kypřiče, drobnou techniku
či nerezové nádoby pro své vinařské či zemědělské
provozy. Podpořena budou také tesařská či truhlářská řemesla, nebo projekty na zvýšení ubytovacích
kapacit v regionu. V opatření na podporu služeb
a obnovy vesnic uspěly také projekty obcí. Finanční
prostředky budou využity například na vybudování
lanovky pro děti, na rekonstrukci školní jídelny,
knihovny nebo na projekty podporující spolkovou
činnost v obcích.
V listopadu bylo ukončeno hodnocení projektů
podaných do grantového programu „Malý Leader
2020“, který naše MAS v území vyhlásila. Prostředky této historicky první vlastní dotační výzvy,
spolufinancované ze strany Jihomoravského kraje,
jsme zaměřili na podporu materiálního vybavení
dětských folklorních souborů v území Podluží
a Hodonínska. Vybavení dětských souborů se tak
díky dotačním prostředkům rozšířilo o nové kroje
či krojové součástí, potřebnou audiotechniku nebo
o rekvizity nutné pro zkoušky a vystoupení.
Činnost MAS však není jen o dotacích. Každoročně organizujeme nebo se aktivně účastníme
různých společenských akcí. Ty se ale nemohly
v roce 2020 z větší části uskutečnit. Jednu akci pro
širokou veřejnost se ale nakonec zorganizovat podařilo, a to módní přehlídku oděvů inspirovaných
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folklorními motivy. Své modely představili mladí
lidé ze společnosti FolklorStyl. Přehlídka se uskutečnila v září na Masarykově náměstí v Hodoníně,
a to ještě před vyhlášením další série nouzových
opatření.
S nadějí vyhlížíme nadcházející jaro a věříme, že
se situace zlepší tak, abychom se již naplno mohli
věnovat celému spektru našich činností, stejně jako
v minulých letech. Jakmile to tedy bude možné,
zveme vás na návštěvu Regionálního centra v Hodoníně, kde vás rádi přivítáme jak v našem „íčku“,
tak při různých akcích, seminářích a pracovních
schůzkách k přípravě nového dotačního období,
které v letošním roce začíná.

Za kolektiv MAS Blanka Přidalová
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s. (MAS)
Kanceláře MAS: Masarykovo náměstí 115/27,
695 01 Hodonín
info@jiznislovacko.cz
www.jiznislovacko.cz
Facebook @jiznislovacko
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Očkování proti onemocnění Covid-19
v ordinacích dubňanských lékařek

ilustrační foto

Od prosince 2020 bylo spuštěno očkování proti
onemocnění Covid -19. Nejdříve probíhalo pouze
v očkovacích centrech a od března tohoto roku dostaly vakcínu do svých ordinací i praktické lékařky
MUDr. Michalíková a MUDr. Valentová.
Nejdříve to byly jen 2 lahvičky po 20 dávkách do
každé ordinace na začátku března. Pak v průběhu
měsíce března a dubna byly do každé ordinace
postupně dodány další vakcíny. Ale ne v takovém
množství, které by uspokojilo potřeby ordinací
praktických lékařek v Dubňanech. Vakcíny jsou
praktickým lékařům rozdělovány přes koordinátora pro očkování pro JMK a krajského koordinátora
praktických lékařů. Počet dodaných vakcín a očkovací látku nejsou schopni lékaři ovlivnit. Nyní je
do ordinací praktických lékařů dodávána převážně
očkovací látka od firmy Astra Zeneca a méně od
firmy Moderna. Zcela výjimečně od firmy Pfizer/
BioNTech. V průběhu dubna a května by to měla
být i očkovací látka od firmy Johnson & Johnson.
Naše praktické lékařky očkují zatím pacienty
starší 65 let a chronicky nemocné. Poměrně dost
jejich klientů věkových kategorií 80+ a 70+ také
využilo možnosti nechat se naočkovat v očkovacích
centrech, která jsou pro naše občany nejblíže ve
městech Hodonín a Kyjov. Od 23. dubna je spuštěna registrace také pro věkovou kategorii 60+.

A jak probíhá samotné očkování v ordinaci
lékařek?
K očkování jsou klienti zváni na určený čas. Vyplní krátký dotazník před očkováním, je jim změřena
teplota a dostanou informace pro očkované. Lékařka provede krátký pohovor s pacientem. Samotné
očkování trvá pár sekund a je nebolestivé. Trochu
více času zabere administrativa. Po očkování zůstávají pacienti alespoň 15 minut pod lékařským
dohledem. A to pro možný výskyt nežádoucí
alergické reakce přímo po podání očkovací látky.
Zatím se u nikoho z očkovaných v jejich ordinacích
nevyskytla. Každý z očkovaných je také upozorněn
na možné nežádoucí účinky po očkování, jako je
např. zvýšená teplota, bolest svalů a kloubů, únava,
bolest nebo zarudnutí v místě vpichu apod. Prozatím byly podány pouze první dávky očkování.
K podání druhé dávky vakcíny budou klienti včas
pozváni, aby se dodrželo očkovací schéma pro danou očkovací látku. Po dokončení celého očkování
obdrží klient certifikát o očkování.
V budoucnu by měl mít možnost se nechat naočkovat každý, kdo o očkování projeví zájem. Největším problémem jsou však zatím stále váznoucí
dodávky vakcín do naší republiky. V současnosti
stále platí, že zájemce se dostane dříve na řadu,
pokud se zaregistruje do očkovacího centra.
Ještě bych ráda podotkla, že v našich ordinacích
očkujeme pouze schválenými očkovacími látkami
a prozatím se u žádného očkovaného neobjevily
žádné závažné komplikace.
Podrobné informace o očkování lze najít na
webových stránkách Ministerstva zdravotnictví
ČR (www.mzcr.cz).
Všem nám přeji pevné zdraví, brzký návrat k normálnímu životu a slunečné jarní dny.
Renata Prokopenková
místostarostka
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Sokolovna v Dubňanech byla postavena
před 100 lety
Z historie
Sokol v Dubňanech byl založen 28. října 1905.
První zmínka o sokolovně je z roku 1920, kdy tehdejší starosta Sokola dr. Antonín Straka zakoupil
hostinec U Pavlíčků i se stodolou, která byla přestavěna na tělocvičnu a otevřena 7. června 1921.
Vedle hostince byla menší budova, kterou využívali jako výborovnu. Hostinec nejprve pronajímali,
později prodali a zakoupili kinematograf a jeviště.
V tomto stavu sokolovna fungovala do roku 1935,
kdy máme poslední záznamy z kroniky. V té době
se v sokolovně kromě cvičení a kina hrála divadla,
konaly se bály, šibřinky, různá vystoupení.
Další záznam je z roku 1948, kdy přistavili k tělocvičně budovu pro zvýšení jeviště, ale pak již byl
Sokol zakázán a veškerý majetek zabaven. Po roce
1949 sokolovna sloužila ještě jako kino, ale v roce
1950 byla dána k dispozici Domácím potřebám
jako sklad. V roce 1990 byla Sokolu vrácena ve
velmi špatném stavu.

čelo původní sokolovny 1922

V roce 1992 byly provedeny opravy za částku
460 000 Kč a v sokolovně se opět cvičilo. Starý domek byl v roce 1996 prodán a za sokolovnou byla
přistavena budova, která měla sloužit jako šatny
a sociální zařízení, ale kvůli nedostatku finančních
prostředků zůstalo jen u hrubé stavby.
Ze současnosti
Během dalších let se v sokolovně prováděly jen
ty nejnutnější opravy – topení, stropu, dřevěného
obložení, WC, jeviště, malování, oprava střechy,
výměna oken, a to především z příspěvků Města
Dubňany, MŠMT, ČOS a Jihomoravského kraje,
Ve cvičebním roce 2019-2020 měla naše jednota
174 členů, z toho 105 dětí, v oddílech rodiče s dětmi, předškoláci, mladší a starší žactvo, mažoretky
Tai-chi, latino aerobik, muži a silový trojboj. Pro
tolik cvičenců jsou již nevyhovující podmínky, co
se týče sociálního zařízení, nemáme šatny, topení
je jen teplovzdušné z roku 1996, hliníkové dveře
v zimě namrzají, jedna strana budovy je podmáčená. Proto i z těchto důvodů jsme na nabídku
Města Dubňany souhlasili s prodejem sokolského
stadionu, neboť finanční prostředky z prodeje nám
umožní žádat o státní dotace na rekonstrukci sokolovny. V současné době máme žádost o dotaci
na projektovou dokumentaci.
Věříme, že náš záměr o provedení rekonstrukce
sokolovny se vydaří a že sokolovna bude důstojným místem pro využití volného času a sportování
dětí i dospělých.
Jana Chalupová
starostka TJ Sokol Dubňany
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Úspěchy dubňanských mažoretek
V roce 2019 vznikl v Dubňanech pod vedením
trenérek Adély Pištěkové a Karolíny Kovářové nový
kroužek mažoretek s názvem Kelly. Členkami jsou
děvčata ve věku od 4 do 14 roků. V současnosti je
jich 40. Poté, co dlouhodobě pracovaly na zdokonalení choreografie, se mažoretky letos konečně
10. dubna zúčastnily své první soutěže „O pohár
Moravské Ostravy“. Jednalo se o soutěž mezinárodní, další soutěžící byly ze Slovenska a Polska.
Vzhledem k pandemické situaci proběhla formou
online.
Konkurence byla veliká, přesto se děvčatům
podařilo vybojovat tato krásná umístění:
1. místo-miniformace děti
1. místo-miniformace kadetky
1. místo-miniformace juniorky
1. místo-duo 2baton Karolína Kovářová,
Adéla Pištěková
1. místo-sólo senior Adéla Pištěková
1. místo-sólo 2baton senior Adéla Pištěková
2. místo-trio junior Markéta Votrubcová,
Karin Macků, Eliška Novozámská
2. místo-duo senior Karolína Kovářová,
Adéla Pištěková
3. místo-sólo děti Sára Benešovská
3. místo-sólo senior Karolína Kovářová
3. místo-sólo 2baton senior Karolína Kovářová
4. místo-duo kadet Nikola Šillerová,
Nikola Fuchsová

Trenérky jsou samozřejmě na děvčata moc
pyšné a doufají, že se co nejdříve vrátí soutěže ke
klasické prezenční formě. V nejbližší době začnou
mažoretky Kelly s pravidelnými tréninky, i když
jen v omezeném počtu. Nacvičovat budou nové
soutěžní choreografie pro rok 2021/2022. V létě
je pro ně připraven letní tábor, který budou organizovat trenérky. Pracovat budou na zdokonalení
gymnastické i baletní průpravy mažoretek.
Adéla Pištěková, Karolína Kovářová
Mažoretky Kelly Dubňany
Vzkaz trenérek:
Pokud se i ty chceš stát součástí našeho týmu,
neváhej nám napsat na e-mail:
mazoretkykellydubnany@seznam.cz.
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Trénování paměti
Zaměňte křestní jméno za příjmení známé osobnosti tak, aby věta získala význam
Ráda si do kávy přidávám Bedřicha.
Tahle zelená barva je moc Karolína.
Nevím, co tady dělá, když ho sem určitě nikdo Vítězslav.
Chtěli jsme si postavit sněhuláka, ale chyběl nám Ladislav.
Ačkoliv je mu teprve šedesát, tak vypadá jako Ondřej stařec.
Plave, běhá, jezdí na kole – je to prostě Jan muž.
Lidem s poruchou zraku pomáhá při orientaci Lucie Daniel.
Chtěli jsme si zahrát Člověče, nezlob se!, ale chyběl nám Petr.
Naše první auto byla Josef, pak jsme si koupili Harrisona.
Při nošení dřeva jsem si do ruky zadřela Jana.
V této čajové směsi je přidán také Karel pravý.
Vše na oslavu bylo již připraveno, v lednici už se Milan šampus.
Copak dědeček, to býval vždycky statný Zdeněk.
Mráz Luďka nespálí..
Na dovolené nás každé ráno budil Ilja chechtavý.
Smrtící rána vyšla z revolveru Vladimíra 45.
Nemohl jsem střílet, neměl jsem už žádné Karly.
Neseď na té mezi, chytneš Miloslava!
Václav byla dříve běžným obyvatelem této říční oblasti.
Nejkvalitnější maso z prasete je Antonín.
Po Zeleném Václavu a Velkém Arnoštu následuje Lucie Luděk.
Doplňte vhodně souhlásky a získejte česká přísloví:

_E_ _E_Ě_ _O _O_ _O_Y _E_E_.
_ _OU_ I _O_ _Á_ _ _ Í_ E_E.
_O _Ů_E_ U_Ě_A_ _ _E_, _EO_ _ _Á_E_
_A _Í_ _E_.
_E_E_Á _Y_ _ - _Ů_ _ _ _A_Í.
_O_ _E_ _A_U _A_O _U_A _ _A_U.
_ _O _E_ _O _ _Í_Í _ _U_ _E _E_ _ Í_Í.
I _I_ _ _ _E_A_ _E _Ě_ _Y U_ _E.
_ A_ _E_ _ _E_Ů_E, _A_ _A_ _ _ _ Í _E_ _ _OU.
_ _A_Í _E_Á_I – _ _A_Í _E_ _Á_I.
_ _O CH_E _ _ _ _Y _Í_I, _U_Í S _I_I _Ý_I.
_O_É _O_ _Ě _O_ _E _E_E.
_ _O _E _ _Ě_E _A_O_ _E_, _E_ _E _ _Ě_E
_E_ _Í_.
_ _Y_ _ _ Á_ _A _A_A_Í, _Ě_ _Ě _U _ _Í_A_Í.
_ Ú_ _Ě_E_ _ _E _ _ECH_O _Í_.

Zdeněk Gloz
facebook.com/pametar
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Dnes vaří...

peče ředitelka ZUŠ v Dubňanech BcA. Klára Strýčková

Mini cheesecake

Sušenkový základ
110 g rozemletých sušenek
60 g rozpuštěného másla
Sušenky rozdrťte, nebo rozmixujte a smíchejte
s rozpuštěným máslem. Nastříhejte si malé proužky z pečícího papíru a vložte je do každého otvoru
v pečící formě pod košíček. Pak vyložte papírovými
košíčky a sušenkovou směs do nich rovnoměrně
rozdělte. Pomocí lžičky směs urovnejte a zamáčkněte do dna košíčku. Než si připravíte náplň, dejte
do lednice. Troubu předehřejte na 150°C .

Ovocné želé
250 g mraženého ovoce
cukr krupice
plátková želatina (2 plátky)
Želatinu dejte do misky se studenou vodou
a nechte 10 minut nabobtnat. Do kastrůlku dejte
mražené ovoce (např. maliny nebo lesní směs),
podlijte troškou vody a přidejte cukr. Za občasného míchání chvíli povařte. Ještě do horkého ovoce
vmíchejte nabobtnané plátky želatiny. Pomocí
lžičky rozdělte na dortíky.

Sýrová náplň
450 g čerstvého sýra (např. Philadelphia)
130 g cukru krupice
2 velká vejce
1 lžička vanilkového extraktu
1/2 lžičky citronové kůru
120 g zakysané smetany
V míse lehce našlehejte sýr, přidejte cukr a na
nízké otáčky pokračujte ve šlehání, až se vše spojí.
Přidejte vejce jedno po druhém, vanilkový extrakt,
citron a zakysanou smetanu. Po celou dobu šlehejte pomalu, aby se do směsi nedostalo příliš
vzduchu. Základem úspěchu je také stejná pokojová teplota všech surovin, proto si je předem včas
vyndejte z lednice.
Sýrovou směs rozdělte rovnoměrně do všech
12 košíčků na připravený sušenkový základ. Dejte
péct do vyhřáté trouby na 18–20 minut na střední
příčku. Středy dortíků nemusí být úplně propečené.
Nechte ve formě zcela vychladnout, pak přikryjte
folií nebo alobalem a dejte do lednice, nejlépe
přes noc.
Pokud byste dávali dortíky do lednice ještě teplé,
pak nezakrývejte folií, srazila by se pod ní voda
a dortíky by zvlhly. Druhý den dortíky pomocí
pásku z pečícího papíru lehce vyndejte z formy
a ozdobte krémem.
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Pistáciové věnečky z odpalovaného těsta
Odpalované těsto
60 ml mléka
65 ml vody
špetka soli
lžička cukru krupice
50 g másla
80 g hladké mouky
105–110 g vajec (2 menší vejce)
Žloutkový krém
250 ml mléka
3 žloutky
špetka soli
40 g cukru krupice
15 gramů hladké mouky
15 g kukuřičného škrobu
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Pistáciový krém
žloutkový krém
100% pistáciová pasta (k dostání v cukrářských
potřebách)
175 g měkkého másla
Pistáciová drobenka
35 g pistácií
25 g hladké mouky
25 g cukru krupice
15 g měkkého másla
Karamel
100 g cukru krupice
25 ml vody
40 g másla
70 ml smetany ke šlehání
Pistáciová drobenka
Pistácie pomeleme, přidáme mouku, cukr a promícháme s máslem na drobenku.

Pistáciový krém
Žloutkový krém s máslem a pistáciovou pastou
vyšlehejte. Podle chuti můžete dosladit.
Karamel
Do hrnce dejte cukr s vodou a vařte, dokud cukr
nezkaramelizuje. Trvá to asi 10 minut.
Smetanu se solí přiveďte k varu a ve chvíli, kdy je
karamel tmavě zlatý, přidejte máslo nakrájené na
malé kousky a rozmíchejte. Pak malým pramínkem
přilévejte do karamelu smetanu.
Odstavte a nechte vychladnout.
Kompletace
Věnečky rozřízněte a po obvodu nastříkejte pistáciový krém. Na krém nastříkejte tenký proužek
karamelu a přiklopte druhou půlkou věnečku.
Dobrou chuť!

Odpalované těsto
Troubu předehřejeme na 180 °C. Plech vyložíme
pečícím papírem a na spodní stranu si nakreslíme
kolečka podle toho, jak chceme mít věnečky velké.
Vodu, mléko, sůl, cukr a máslo přiveďte k varu.
Přisypte prosátou mouku a vymíchejte do hladka.
Těsto odpalujte při nižší teplotě, dokud není hladké
a nelepí se na dno a na vařečku, asi 2–3 minuty.
Provařenou hmotu necháme mírně zchladnout.
Pomocí ručního šlehače po jednom zapracovávejte vejce.
Těsto si dejte do sáčku se seříznutou špičkou a na
pečící papír nastříkejte věnečky. Každý posypte
pistáciovou drobenkou. Dejte péct do vyhřáté
trouby na 25–35 minut (podle velikosti). Věnečky
by měly být na dotek pevné (tvrdé).
Žloutkový krém
Do rendlíku dejte asi ¾ mléka a přiveďte k varu.
V misce důkladně promíchejte zbylé mléko, sůl,
vanilku, žloutky, mouku, kukuřičný škrob a cukr.
Zalijte částí horkého mléka, promíchejte a vlijte
do rendlíku a mlékem. Za neustálého míchání
provařte. Zhoustlý krém nechejte vychladnout na
pokojovou teplotu.
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