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Léto se s námi loučí, a tak jako každý rok se toto loučení neobejde
bez trochy nostalgie, ba i lítosti. Samozřejmě hlavně u dětí školou
povinných. Ale těm se určitě není co divit, protože prázdniny skončily
a perspektiva desetiměsíčního dennodenního překonávání školních
povinností a nástrah není opravdu nijak lákavá.
Já se teď ale ohlédnu za uplynulým obdobím z pozice samosprávy našeho města. A z tohoto úhlu pohledu musím říct, že se
o prázdninách u nás příliš nedovolenkovalo, ale naopak udělalo
se opravdu dost práce. Prosím, abyste to nebrali jako samochválu,
ale jako konstatování reality. Na následujících stránkách se dozvíte
víc o uskutečněných stavebních akcích, já se zde pokusím alespoň
o stručný výčet.
Zaměstnanci Dukosu ve spolupráci s instalatérskou firmou pana
Adama Juráska rekonstruovali zázemí mateřské školy u koupaliště,
nový chodník okolo Močidel spojil Fabián se středem města, stará
budova základní školy dostala novou střechu, byla provedena nákladná modernizace kotelny a posíleno vytápění na Želvě, kde byly
také za účelem zlepšení tepelné a sluneční propustnosti instalovány
protisluneční fólie, pokračovaly práce na výměně a částečných rekonstrukcích inženýrských sítí, doplnění herních prvků na dětských
hřištích i úpravy nových míst pro odpočinek a relaxaci.
Nejnákladnější a nejsložitější akcí však byly úpravy provedené
během letních měsíců v sále a na jevišti kulturního domu. Kompletní nová elektroinstalace, včetně osvětlení, kromě parket v sále
nový interiér, tzn. stěny, obklady, akustické panely, malby, závěsy.
Rekonstrukcí prošla kotelna KD, včetně těles na velkém sále. A v neposlední řadě úplně nová audiovizuální technika. Nejen zvuková
aparatura a jevištní osvětlení odpovídající soudobým trendům, ale
také část jevištní techniky a co je na dubňanském kulturáku úplné
novum: možnost projekce filmů i dalších vizuálních efektů v kvalitě,
která si nezadá s úrovní běžných kin. Ještě jsem zapomněl na vzduchotechniku, která jistě přispěje k lepší pohodě nejen návštěvníků
připravovaných kulturních pořadů, plesů a zábav.
To vše se podařilo zrealizovat během necelých tří letních měsíců.
Když jsem začátkem června apeloval na jednotlivé firmy, že je potřeba
všechno dokončit do 2. září, mohu přiznat, že sám jsem tomu příliš
nevěřil. O to víc bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se
o toto dílo zasloužili. Je příznačné, že náš kulturní dům dostal tuto
rekonstrukci vlastně jako dárek k šedesátému výročí od svého vzniku.
Věřím, že až v něm budeme vzpomínat i dalších letošních výročí:
670 let od první písemné zmínky o Dubňanech, 55 let od udělení
statutu města a obou výročí události 17. listopadu, tak se nám všem
bude v novém prostředí opravdu líbit.
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Z usnesení rady města
Rada města schválila
- uspořádání vánočního koncertu s datem konání 17.12.2019
(vystoupení Ivetty Blanarovičové
s kapelou, ozvučení Lukáš Jakubčík).
- pojistnou smlouvu
č. 8071591814 s ČSOB Pojišťovnou, a.s. na pojištění městských lesů na období
22. 5. 2019 – 21. 5. 2020.
- na doporučení Komise pro
kontrolu stavu nemovitého majetku výměnu střešní krytiny
na staré budově Základní školy
Dubňany a ukládá městskému
úřadu připravit podklady pro
zadání PD na výměnu prosklených dveří a příček a dalších
potřebných úprav ve staré části
budovy ZŠ.
- zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na dodávku, zadávané v otevřeném řízení
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek,
„Pořízení hasičské techniky pro
JSDH Dubňany – CAS“ podle
předloženého materiálu včetně
smlouvy o koupi movité věci.
Technickou specifikaci předmětu
plnění objasnil a obhajoval velitel
JSDH Ing. Petr Příkaský.
- poskytnout organizaci Základní škola Dubňany, p.o. finanční
příspěvek na pronájem haly SC
Želva dne 21. 3. 2020 za účelem
uspořádání kulturně sportovního
dne pro děti ze ZŠ a jejich rodiče.
- úhradu nákladů na dopravu
(autobus) krojovaných občanů
z Dubňan na slavnostní krojo-
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vaný průvod městem Kyjov dne
17. 8. 2019 v rámci akce Slovácký
rok 2019.
- finanční příspěvek ve výši
5 000 Kč na veřejnou sbírku iniciovanou na podporu pozůstalé
rodiny místostarosty Dražůvek.
- přijetí finančních darů pro příspěvkovou organizaci Mateřská
škola I Dubňany, p.o. od dárců:
a) firma Photodienst Brno, spol
.s.r.o., Cejl 105, 602 00 Brno –
částka 4 790 Kč
b) pan D. B., 696 03 Dubňany –
1 000 Kč
c) firma MOBILY 4u, Národní třída 13, 695 01 Hodonín – 1 000 Kč
d) Ing. P. K., 696 03 Dubňany –
2 000 Kč.
- znění smlouvy mezi Městem
Dubňany a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3,
601 82 Brno, IČO: 70888337 na
poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na „Pořízení hasičské techniky pro
JSDH Dubňany – CAS“ ve výši
1 000 000,00 Kč.
- zadat zpracování projektové
dokumentace multifunkčního
hřiště firmě LINHART spol. s.r.o.,
Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n/L. – Stará Boleslav, IČO:
47052121.
- dle žádosti Bc. D. T. finanční
příspěvek ve výši 22 500 Kč na
ušití stejnokrojů pro koledníky
Tříkrálové sbírky v Dubňanech.
Konkrétní vlastnictví a způsob
využívání stejnokrojů dohodne

s žadateli vedoucí finančního
odboru.
- v souladu s ustanovením
§ 102 odst. 2) písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Organizační řád Městského úřadu Dubňany, s účinností od 1. 7. 2019.
- cenovou nabídku ve výši
157 876 Kč bez DPH od firmy
mmcité 1, a.s., 687 12 Bílovice
519, IČO: 27670864 na pořízení
přístřešku na kola AUREO VeloAE-V310-02-SS pro 10 kol bez
spodní stavby.
- pořízení nové centrální překážky do skateparku u základní
školy za cenu 424 831 Kč včetně
DPH (včetně dopravy) od firmy Parkpilot – Zdeněk Kotyza,
517 41 Vamberk, IČO: 73582107.
- návrh Komise pro výsadbu
a údržbu zeleně na zpracování
projektu výsadby tzv. „Jedlého
lesíku“.
- zařadit do pasportu doplnění
dopravního značení v Horní huti.
- finanční příspěvek ve výši
4 000 Kč pro Okrašl ovací
spolek Dub, Nám. 15. dubna
1176, 696 03 Dubňany, IČO:
04469941 na pořízení 10 ks zavlažovacích vaků Treegator.
- závěr hodnotící komise –
Zprávu o hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Pořízení
hasičské techniky pro JSDH
Dubňany – CAS“. Rada dále
schválila uzavření kupní smlouvy s uchazečem, který podal
nejvýhodnější nabídku, firmou

WISS CZECH, s.ro., Halenkovice
10, 763 63 Halenkovice, IČO:
29305934 s nabídkovou cenou
7 255 500 Kč bez DPH a termínem dodání předmětu plnění do
120 kalendářních dní a pověřuje
starostu jejím podpisem.
- poskytnutí dotace ve výši
10 000 Kč a Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Dubňany pro
rok 2019 s příjemcem Centrum
pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s., Stacionář Vlaštovka,
Štefánikova 15, 695 01 Hodonín,
IČO: 69722595, na tzv. svozovou
službu pro 1 klienta z Dubňan.
- vydání fotografické publikace
podle prezentovaného návrhu
„Dubňany na prahu třetího tisíciletí“ k letošním výročím města
v počtu 3 000 ks zhotovitelem
Tiskárnou Lelka Dolní Bojanovice.
Rada města rozhodla
- na základě předložených nabídek schválit za dodavatele
opravy stříkaného tartanového
povrchu firmu běžecké dráhy ve
sportovním areále Dubňany firmu Sportovní podlahy Zlín s.r.o.,
Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO:
25560191 za cenu 338 935 Kč
bez DPH.
- o umístění multifunkčního
hřiště do prostoru za SC Želva.
- pořídit protisluneční okenní
fólie do haly SC Želva od firmy
Porta Therm s.r.o., Pod Sídlištěm 1, 630 00 Brno, za cenu
180 290 Kč včetně DPH. Firma
poskytla zkušební vzorek na
3 okna v hale CS Želva.

Rada města pověřila

Rada města vzala na vědomí

- zaměstnance města Ing. Danu
Panákovou, aby město Dubňany,
které bylo jmenováno opatrovníkem pana R. K., Dubňany,
zastupovala při výkonu funkce
veřejného opatrovníka v záležitostech dle rozsudku Okresního
soudu v Hodoníně, zapsaného
v Protokolu o jednání před
soudem prvního stupně ze dne
11.6.2019, č.j. 0 Nc 78/2017.

- zprávu o výsledku veřejnosprávních kontrol u školských
příspěvkových organizací.

Rada města souhlasí

Rada města ukládá

- s návrhem řešení od Ing.
Pavla Tomana na akci „Stavební úpravy lesní cesty
ST038/03 a ST038/02 v k.ú.
Dubňany“ a schválila povrch
lesní cesty z penetračního makadamu.

- Dopravní komisi, aby se zabývala novým Návrhem železničního jízdního řádu a případné
připomínky předložila na další
schůzi RM.

- s navrhovaným řešením úpravy prostranství před hřbitovem
a hlavního chodníku od MaD
PROJEKTU s.r.o. Moravská Nová
Ves.
- s krátkodobým užíváním parcely č. 1215/1 k.ú. Dubňany
dne 27. 7. 2019 pro pana P. Š.,
Dubňany, k uskutečnění veřejnosti přístupné akce s názvem
Hospodský turnaj v malé kopané.
- se změnou trasy Mutěnické vinařské stezky podle návrhu společnosti Partnerství o.p.s., Údolní
33, 602 00 Brno. Změnu značení
si zajistí společnost na své náklady a umístění nových značek
bude předem řádně oznámeno
Městskému úřadu, silničnímu
správnímu úřadu v Dubňanech
a projednáno s odborem investic
a správy majetku.

- rozhodnutí o realizaci akce
poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, operačního programu IROP ve výši
5 812 100 Kč na „Pořízení hasičské techniky pro JSDH Dubňany
– CAS“ a plán financování.

- finančnímu odboru uhradit
náklady ve výši 10 000 Kč spojené s turnajem „III. předvánoční
ročník basketbalových nadějí“,
pořádaným dne 6.12.2019 spolkem Basketbal Dubňany z.s.,
Sportovní 1766, 696 03 Dubňany,
IČO: 06194958.
Rada města se seznámila
- a bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu
výdajů města ke dni 30. 06. 2019
Rada města stanovila
- cenu vstupného na letošní
vánoční koncert Yvetty Blanarovičové dne 17. 12. 2019 takto:
v předprodeji 250 Kč, na místě
300 Kč.
MÚ
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Informace z města
Modernizace kotelny a posílení vytápění
na hale SC ŽELVA
Od 22. července do konce měsíce srpna se na
hale Želva pracovalo na modernizaci kotelny a posílení vytápění v prostoru tělocvičny. V původní
kotelně bylo celkem pět zdrojů tepla s celkovým
max. výkonem kotelny 225kW. Prostory budovy
jsou vytápěny buď teplovodně, otopnými tělesy,
anebo pomocí vzduchotechniky. Problémy s nedostatečným vytápěním byly pouze na hale, která
je vytápěna částečně otopnými tělesy a hlavně
vzduchotechnikou.
Došlo k demontáži stávajících plynových kotlů a jejich náhradě třemi závěsnými plynovými
kondenzačními kotli o větším tepelném výkonu.
Celkový max. výkon kotelny bude tedy 276kW.
Rozdíl ve výkonu vůči původním zdrojům tepla je
51kW, což je chybějící výkon v potřebě haly. Pro
doplnění tepelného výkonu v hale jsou namontovány dvě teplovodní vytápěcí jednotky SAHARA
MAXX, každá o výkonu min. 28kW.
Modernizace kotelny spočívá v hydraulickém
oddělení zdrojů tepla a topné soustavy, doplnění
úpravny (demineralizace) vody pro topný systém,
doplnění topné větve s vystrojením pro nové
vytápěcí jednotky, náhradě původního nevyhovujícího regulačního systému topné soustavy novým
regulačním systémem pro řízení kaskády kotlů
a jednotlivých topných větví.

Věříme, že v nové topné sezóně dojde ke zlepšení komfortu sportujících dětí, mládeže, trenérů
a v neposlední řadě i pedagogů ze základní školy.
Tuto akci provedla firma Jiří KUBÁT, vodoinstalatérství – topenářství z Rohatce. Celkové náklady
činily 1,3 mil. Kč.
Nová střecha na staré budově ZŠ
Ředitel základní školy Mgr. Pavel Prošvic vznesl
požadavek zajistit na výměnu střešní krytiny na
staré budově školy a tělocvičny. A to z oprávněného důvodu poškození krytiny a propouštění
vlhkosti. Oprava musela být z důvodu bezpečnosti
provedena v době, kdy se v okolí školy pohybuje
co nejmenší počet osob, což je období prázdnin.
Jednalo se o demontáž krytiny, latí, impregnace
krovu, vyrovnání nerovností, montáž střešní fólie,
nových latí, kontralatí, střešních vikýřů, nové krytiny, žlabů, prvků proti sněhu atd. Stávající konstrukce hromosvodu byla ponechána a byly vyměněny
vadné úchyty ke střešní konstrukci. Dodavatelem
prací byla firma Radim Režný Dubňany a akce si
vyžádala 2,2 mil. Kč.
Protisluneční okenní fólie na halu ŽELVA
Firma PortaTherm s.r.o. z Brna dodala na základě
rozhodnutí rady města protisluneční okenní fólie
na halu Želva. Jedná se o interiérovou fólii pokovenou hliníkem, která má velmi dobrou tepelnou

ochranu a vynikající UV filtraci, také je opatřena
dvojitou vrstvou proti poškrábání. V neposlední
řadě fólie dodá stavbě i atraktivní vzhled. Toto
vylepšení si vyžádalo cca 180 tis. Kč. Montáž proběhla v průběhu měsíce srpna.
Rekonstrukční práce na MŠ II
V polovině června byly pracovníky TS Dukos
zahájeny práce na stavebních úpravách a také částečné změně účelu užívání budovy mateřské školy
Ke Koupališti. V první etapě byla kompletně vystěhována kuchyně a všechny prostory staveniště.
Následovalo zhotovení vnitřních instalací, stavební
úpravy, nové vybavení hygienického zázemí pro
zaměstnance a instalace Lapolu v areálu. Kuchyně
i ostatní prostory byly opětovně nastěhovány.
Ve druhé etapě na podzim bude nově vybaveno
hygienické zázemí pro děti a zrekonstruována část
objektu na přípravnou třídu, která bude sloužit
k práci s dětmi, které mají odklad školní docházky o jeden rok. V rámci stavebního záměru jsou
navrženy obměny podlahových krytin a obkladů
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stěn. Dále budou provedeny lokálně opravy omítek
a nové malby.
Také v příštím roce, konkrétně v době prázdnin,
budou prováděny v budově MŠ rozsáhlé stavební
práce. Jedná se o rekonstrukce sociálního zařízení,
které bylo již projekčně zpracováno letos, ale vzhledem k rozsahu a náročnosti prací je nebylo možné
zároveň s výše popisovanými pracemi provést v tak
krátkém časovém termínu.
Rekonstrukční práce na plynovodu
V březnu letošního roku byly zahájeny výkopové
práce na rekonstrukci plynovodu, tzv. stavba REKO
Dubňany I. a II. etapa, na sídlišti v Dubňanech,
ul. Hornická, Nám. 15. dubna a ul. Nádražní. Investorem stavby byla společnost GasNet, s.r.o.,
a dodavatelem společnost Montgas a.s., Hodonín.
Rekonstrukce byla prováděna výkopovou i bezvýkopovou technologií, a i přes částečné dopravní
omezení byly práce realizovány dle stanoveného,
městem odsouhlaseného harmonogramu, průběžně konzultovány se zástupci města a případné pro-
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blémy byly v rámci možností vždy včas odstraněny.
Ukončení stavby je plánováno do 30. září 2019.

V krátkosti

Oprava městského koupaliště
Předmětem rozsáhlé rekonstrukce bude oprava
konstrukce bazénů a technologických rozvodů
včetně výměny hydraulického potrubí ve smyslu
napojení každého bazénu samostatnou větví. Bazény se opravují dvěma způsoby – pro plavecký
bazén formou vybetonování nové železobetonové
vany s novými přelivnými žlábky a povrchem z PUR
nátěru a pro dětské bazény formou sanační reprofilační vrstvy s povrchem z PUR nástřiku či PUR
nátěrů. Opraveny či sanovány budou také čistící
zóny před vstupem do každého bazénu. Betonové
stěny a dno původních bazénů musí být opraveny
a sanovány ve smyslu zajištění vodotěsnosti, to je
sešití, zainjektování a zmonolitnění spar či prasklin
v konstrukci.
Stavba bude zahájena na podzim 2019 po skončení letní sezóny. Přechod do zkušebního režimu
je uvažován na přelomu jaro/léto 2020 (květen).
Zkušební režim potrvá 1 měsíc a je nutný pro

Jednosměrka přináší změnu přednosti v jízdě
v Kyjově
Při vjezdu na Masarykovo náměstí v Kyjově si
musí především řidiči zvykat na jednu novinku.
Z ulice Svatoborské přibyla cedule se zákazem
vjezdu. Zákaz platí pro všechny vyjma cyklistů,
MHD a vozů IZS. Řidiči se tak nově na náměstí
dostanou pouze ve směru od pošty, tedy třídou
Komenského. Jedná se o opatření, které má snížit
hustotu dopravy na náměstí. Úprava poběží ve
zkušebním režimu do konce roku - pokud se
neosvědčí a způsobí výrazné komplikace v jiné
části města, bude se hledat jiná, vhodnější varianta
regulace dopravy. POZOR! Úprava s sebou přináší
i změnu přednosti v jízdě. Nově je hlavní cesta
vedena z ulice Svatoborské do ul. Jungmannovy.
Město Kyjov nabádá k důslednému sledování dopravního značení a také k zachování opatrnosti při
průjezdu křižovatkou.

povolení veřejného provozu. Rozsáhlá oprava je
naplánována tak, aby další letní sezóna na koupališti mohla začít v měsíci červnu 2020. Podaří-li
se to, bude záležet nejen na šikovnosti pracovníků
realizační firmy, ale také na podmínkách podloží,
počasí a v neposlední řadě také na vstřícnosti
a pochopení tzv. dotčených orgánů státní správy.
MÚ

Lávka přes řeku Moravu spojuje sousedy i památky Velkomoravské říše
Přes řeku Moravu mezi Mikulčicemi a Kopčany
byla ve čtvrtek 25. července 2019 usazena ocelová
mostní konstrukce. Do závěrečné fáze tak vstoupila
realizace projektu „Lávka přes řeku Moravu včetně
přístupové komunikace v archeologickém parku

a co nás naopak tíží. Probíranými
tématy byly např. doprava, stav
silnic, oblast zdravotnictví a sociálních věcí, dotační programy,
lesy a vodní hospodářství atd.
Zajímalo ho také, jak jsou na tom
Dubňany s nezaměstnaností. Během příjemného rozhovoru ocenil dlouholetou práci starosty,
která se promítá do současného
vzhledu Dubňan.
Prohlédl si také sál KD, kde
právě probíhá částečná rekonstrukce a předal malý dárek pro
děti do mateřských škol.
Renata Prokopenková
místostarostka
V pátek 23.8.2019 se u nás
na radnici zastavil na krátké návštěvě hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Bohumil Šimek.
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Dubňany byly jednou z jeho
zastávek po obcích našeho regionu. Pana hejtmana zajímalo, co
se nám v našem městě povedlo

zdroj: FB Slovanské hradiště v Mikulčicích

Navštívil nás krajský hejtman

Mikulčice – Kopčany“. Cílem projektu je propojení lokalit Mikulčice a Kopčany pro cyklisty, pěší
návštěvníky i místní obyvatele v rámci unikátní
památkové oblasti slovanského hradiště. Dvěstětunová lávka v délce 143 metrů propojí památky Velkomoravské říše, ale také unikátní přírodu včetně
spojení dvou národních sítí cyklostezek. Jak uvedl
hejtman Bohumil Šimek, „Věřím, že letos na přelomu října a listopadu se už společně projdeme po
hotové lávce nad řekou Moravou.“ Stavba mostu
včetně navazujících cyklostezek vyjde asi na sto
milionů korun. Součástí stavby je již vybudovaná
cyklostezka, která propojuje bývalé slovanské
hradiště – část Předhradí se stávající lesní cestou
vedoucí k místu mostu přes řeku Moravu. Cyklostezka je charakteru zpevněné komunikace a je navržena pro společný provoz cyklistů a chodců. Na
slovenské straně vznikne zcela nová infrastruktura
nezbytná k propojení oblasti řeky (od lávky) a obce
Kopčany (okolo kostela sv. Margity Antiochijské
z 9. století). Součástí projektu jsou i archeologické
průzkumy v dané lokalitě. Propojením dvou historicky významných míst s vykopávkami vznikne
přeshraniční archeopark, který téměř patnáct let
společně plánovaly Jihomoravský a Trnavský kraj.
Mohl by zvýšit i šance na zapsání Mikulčic na seznam UNESCO.			
MÚ
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Z městské policie
Nejčastěji zjištěným přestupkem podle této
vyhlášky je porušení pravidel pro pohyb psů a jiných zvířat chovaných v zájmových chovech, kdy
na veřejných prostranstvích v zastavěném území
města je možný pohyb psů pouze na vodítku, pes
musí být označen registrační známkou (od 1. 1.
2020 musí mít čip) a pokud je pes vyšší než 25 cm
v kohoutku, musí být opatřen náhubkem. Osoba,
která zvíře vede, je povinna zamezit vzájemného
střetu zvířat a lidí a zvířat mezi sebou, odstranit
škodu (znečištění) způsobenou zvířetem. Vyhláška také zakazuje vstupovat se zvířaty na dětská
pískoviště, dětská hřiště a plochy veřejné zeleně
a ponechat zvířata bez dozoru. V letošním roce
strážníci odchytili již 24 zvířat (mimo jiné i mládě
kalouse ušatého či mládě chráněného rorýse
obecného, která byla umístěna v záchranné stanici
volně žijících živočichů Buchlovicích).
Podle zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, za všechny tyto přestupky hrozí přestupci
ve správním řízení pokuta až do výše 100 000 Kč.
Ladislav Ilčík
velitel MP Dubňany

ilustrační foto

Vážení spoluobčané, dnes bych Vás rád seznámil
s další oblastí práce městské policie, a to dohledem
nad dodržováním obecně závazných vyhlášek
a nařízení obce. Zásadním dokumentem, který
městská policie ke své práci využívá je obecně
závazná vyhláška Města Dubňany č.1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
S jejím úplným zněním je možné se seznámit na
stránkách města. Strážníci v tomto roce byli nuceni
oznámit do správního řízení několik zjištěných přestupků pořadatelů veřejnosti přístupných podniků
spojených s veřejnou produkcí hudby na venkovních veřejně přístupných místech v souvislosti
s rušením nočního klidu ve městě a nedodržením
jednorázové výjimky, tj. neukončení produkce ve
stanoveném čase.
Mezi dalšími, často se opakujícími přestupky,
spadá nedodržování ustanovení čl. 5 této vyhlášky,
který zakazuje konzumaci alkoholických nápojů
a zdržování se s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem, spalovaní suchých
rostlinných materiálů, opravování motorových vozidel (mimo nenadálé poruchy) a mytí motorových
vozidel na veřejných prostranstvích v zastavěném
území města.

Jak to chodí na káčku?
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Zvoní zvonek… sociální pracovnice kontaktního
centra na malé obrazovce videozvonku zběžně
kontroluje, v jakém stavu je příchozí a míří ke
vstupním dveřím otevřít. Pro pracovníky je nebezpečné pouštět do zařízení silně intoxikované nebo
na první pohled agresivní osoby, zvláště pokud je
neznají. Příchozí paní prosí o pomoc, blondýna
ve středních letech je v k-centru poprvé, nikdy
by ji nenapadlo, že se tady kdy ocitne, rozpláče
se, omlouvá se, občerstvení odmítne, papírový
kapesník si bere.. začíná své vyprávění tím, že už
delší dobu sleduje změny v chování svého dospívajícího syna, přestal chodit do školy, už s ní
skoro vůbec nemluví, stýká se s podivnými lidmi,
odchází z domu v průběhu noci, doma se začaly
ztrácet peníze a včera mu našla v kapse bundy
injekční stříkačku a nějaké věci, o kterých neví,
k čemu slouží, a popisuje jednotlivě balené lihové
tampony používané před vpichem k zamezení
zanesení infekce do žíly. Vysokoškolsky vzdělaná
sociální pracovnice s psychoterapeutickým výcvikem poskytuje odborné sociální poradenství, paní
odchází o poznání klidnější, protože se jí dostalo
pochopení, podpory a informací, které potřebovala k tomu, aby se v situaci, která nastala, mohla
zorientovat. Děkuje, domlouvá si další schůzku,
z kabelky vytahuje peněženku, aby zaplatila za
proběhlou konzultaci. Pracovnice ji ujišťuje, že
všechny služby jsou zdarma. Protože je úterý, den,
kdy se pracovnice kontaktního centra objevují
v terénu, připraví si batohy označené logem vážky.
Mají v nich dostatek čistých injekčních stříkaček
a zdravotnický materiál potřebný k aplikaci drog,
díky němuž se výrazně snižuje riziko přenosu infekčních chorob v populaci – nejen mezi uživateli
drog, ale v celé populaci, protože uživatelé drog
jsou v běžném kontaktu s námi všemi, nejsou nikde
izolováni. Do batohu se musí vejít také informační
letáčky a brožurky a především speciální malý kon-

tejner na použité injekční stříkačky, které mohou
být zdrojem nebezpečné infekce a nepříjemného
poranění. Pracovnice kontaktního centra v terénu
poctivě procházejí riziková místa v Hodoníně
i v okolních obcích a sbírají pohozené injekční
stříkačky, ročně přepraví pinzetou do kontejneru
téměř tři stovky kusů stříkaček nalezených na
běžně přístupných veřejných místech a přispívají
tím k ochraně zdraví obyvatel Hodonínska a k bezpečnějšímu životnímu prostředí pro nás všechny.
Pracovnice kontaktního centra jsou k dispozici
všem lidem ohroženým závislostí na návykových
látkách, uživatelům drog a jejich blízkým, pracují
v kontaktním centru i v terénu nejen v Hodoníně,
všechny služby poskytují zdarma, anonymně a mlčenlivost je pro ně samozřejmostí.
PhDr. Táňa Faltisová
vedoucí Kontaktního adiktologického centra
Vážka Oblastní charity Hodonín
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Představuje se Spolek Srdénka pro děti

Žijeme v rychlé a uspěchané době plné stresu,
ve společnosti, která nám určuje, co musíme a nemusíme, co můžeme a nemůžeme. Každý z nás se
snaží život prožít co nejpříjemněji i přes všechny
překážky osudu. Od narození se učíme jak „správně
žít“. Zprvu nás vedou rodiče, prarodiče a učitelé.
Jakmile dospějeme, v převážné většině případů
nastává jedna z dalších důležitých životních fází
- založení rodiny. Poté, co přijdou na svět vlastní
děti, koloběh začíná od začátku. Přebíráme místo
rodiče, který je „učí žít“.
Avšak více jak 8000 dětí, které jsou v dětských
domovech po celé České republice, toto nikdy nepoznají, pokud se nedostanou do pečovatelských
rodin či neprojdou k adopci. V dětských domovech
se o ně starají profesionálové, stát zajišťuje to
nejnutnější a existuje i plno neziskových organizací
a spolků, které přispívají v rámci svých možností.
A právě jeden takový spolek vznikl i u nás v Dubňanech - „Spolek Srdénka pro děti“.
Naštěstí jsou mezi námi stále lidé s velkým srdcem, právě mezi ně patří paní Martina Pekařová
– prezidentka spolku. Ta už od roku 2014 jezdila
a zásobovala dětské domovy sbírkami hraček a oblečení, které sama organizovala. Sháněla finanční
dary na pokrytí nákladů spojených s rozvozem, na
který jí přispíval i pan Luděk Kaňa. Často ale musela
sáhnout do svých rezerv.
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V roce 2018 si však řekla: „Dost, potřebuji
posilu,“ - a tak Kometa ( jak se říká paní Martině
Pekařové), která má opravdu raketový pohon
i strhující energii, oslovila další velké „srdcařky“ Pavlu Kmětíkovou (víceprezidentku spolku), která
má své srdce na dlani a hlavně na správném místě,
umí zúročit své znalosti i vzdělání a ráda věnuje
svoji energii pro pomoc potřebným lidem. Dále
Zuzanu Glembovou (kulturní referentku spolku),
která má schopnosti posunout cíle k dalším
aktivitám a vůli rozšiřovat obzory. Díky nadšení
všech „srdcařek“ po krátkém čase vznikl Spolek
Srdénka pro děti.
Spolek funguje oficiálně od 17. října 2018. Hlavním účelem spolku je sběr ošacení, dodání nových
i nošených oděvů a darů potřebným osobám, sběr
pomocných a podpůrných prostředků k léčbě,
podpora organizace určitých kulturních akcí pro
děti a jejich vychovatele, určených k rozvoji znalosti
přírody. Náš spolek má za sebou již spoustu sbírek
a rozvozů po dětských domovech, ústavech pro
postižené, detenčních ústavech, azylových domech
pro matky a rodiny s dětmi, domy na půli cesty,
chráněných bydlení, ale pomáhá i jednotlivým
sociálním rodinám nejen v Dubňanech.Největší
odměnou za tuto činnost jsou pro nás rozzářené
obličeje a rozesmáté tváře dětí, které jsou nesmírně
za všechny dary rády.

Po dětských domovech rozvážíme oděvy,
darované společností Moravské oděvní závody
Břeclav společně s civilní sbírkou nošených oděvů
od jejich skvělých zaměstnankyň. Díky tomuto
daru spolek obléká děti do společenských oděvů
před závěrečnými zkouškami, ale i na různé společenské akce. Kromě toho mohou děti i ocenit
nejen celoroční oblečení z veřejné sbírky, ale
i knihy, hračky, kolečkové brusle, kola, koloběžky,
skateboardy, lyže, lyžáky, hudební nástroje, učební pomůcky atd. Díky vstřícnosti dubňanských
Sokolů získal náš spolek sklad v nevyužívaných
prostorách hrubé přístavby tělocvičny Sokolovny,
kde se vše nastřádané třídí a následně rozváží po
předem domluvených trasách dětských domovů
a spol. Toto všechno stojí nesmírné množství úsilí,
peněz a volného času všech zúčastněných členů
spolku a dobrovolníků.
Budeme rády za dětské oblečení na denní nošení
pouze ve věku od 5 let a výše. Dále přijímáme
hračky, knihy, hry, sportovní potřeby a náčiní, školní
potřeby, výbavy na stanování, deky, kuchyňské
nádobí, kočárky tipu Golf apod. Darované oblečení
přijímáme pouze ve vypraném a zachovalém stavu.
Dále s radostí uvítáme Vaši pomoc při třídění sbírky
a s rozvozem.
Přijímací doba sbírky je každé první úterý
v měsíci na Sokolovně v Dubňanech v čase od
17:00 do 18:00 hod.
Nebo dle domluvy, kdy nás předem kontaktujte na e-mail: spoleksrdenkaprodeti@seznam.
cz či na tel. čísla 776467572 prezidentka spolku
a 776385999 víceprezidentka spolku (prosíme
pouze sms).
Naše záměry v druhém pololetí roku 2019 - navštívíme nové dětské domovy a ústavy, kde jsme
doposud nebyly (např. Zlín, Olomouc, Svitavy),
dokončíme rekonstrukci skladu. Tímto bychom
chtěly požádat občany města Dubňany o podporu
našeho snažení, a to nejen ve formě finanční podpory na účet č. 2601631579/2010, ale i přiložení
vlastní ruky a hlavně srdce k dílu.
Touto cestou děkujeme městu Dubňany za
finanční dar, díky kterému jsme mohly uskutečnit
výjezd na delší trasu, tzn. více domovů po jedné
trase a náklady s tím spojené a také na částečnou
rekonstrukci hrubé stavby skladu přístavby Sokolovny, dále všem dobrovolníkům z našeho okolí
se srdcem na správném místě za jejich trpělivost
a ochotu, bez kterých bychom nemohly uskutečnit
vize a cíle našeho spolku:

rodina Kmětíková, Úzká 200, společnost Neriet
s.r.o. a rodina Šicová, Renata Letochová (vedoucí
třídící sekce skladu), Jiří Měchura, Miroslav Chludil,
Radek Kyša, Robert Zima, Vladimír Rajsigl, Michaela Šigutová, Petra Blahůšková, paní Chalupová
a vedení Sokola.
Na závěr chceme ještě jednou ze srdce poděkovat všem, kteří nám doposud poskytli a poskytují
darované věci, které jsme předaly do správných
rukou a také případným novým dobrovolníkům za
ochotu pomoci našim dobrým záměrům a za to,
že třeba i díky Vám prostřednictvím našeho spolku
Srdénka pro děti, můžeme rozdávat radost a úsměv
těm, co to neměli a nemají v životě tak jednoduché.
Mějte srdénka otevřené s ochotou pomáhat a dělat svět krásnějším ♥♥♥.
Členové Spolku Srdénka pro děti
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Dúbrava se konečně přesvědčila, že píle a úsilí něco dokázat
se vyplácí. Konečně se nám
zúročila dřina, kterou každý pátek vynakládáme na zkouškách.
Během uplynulých několika let
dokázali naši tanečníci vrátit
Dúbravě reputaci dobrého souboru, které se těšila v minulosti.
Vrcholem loňského roku bylo
více než vydařené vystoupení
a prezentace u příležitosti 40.
výročí souboru pod taktovkou
vedoucí Evy Veselé. Především
díky němu se dnešní dúbravácká
generace dostala do povědomí
pořadatelů velkých folklorních
festivalů nejen u nás.
Milým překvapením pro nás
bylo pozvání na letošní 74. ročník
MFF ve Strážnici, největší folklorní svátek v ČR, kterého se každoročně účastní až 30 000 lidí.
Představovalo pro nás tehdy tak
potřebný impulz, který po výročí
obnovil chuť trénovat naplno.
Byli jsme pozváni do pořadu
Magdaleny Maňákové a Markéty
Lukešové s názvem Prostá krása
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Kyjovska, který proběhl v páteční podvečer 28. 6. v amfiteátru
Bludník. Pořad přišlo zhlédnout
přibližně 3 000 diváků.
Naším úkolem bylo předvést dubňanské parádní kroje,
k čemuž jsme si zvolili pásmo
skočných, jež má Dúbrava ve
svém repertoáru už od počátku
80. let. V našem pořadu účinkovaly různé taneční složky, sólisté
a cimbálové muziky z Kyjovska,
např. SS Kyjov, SS Lúčka, FS Šotyš
nebo SPT Vracovjan a CM Friška,
která se nám postarala o hudební doprovod.
Druhým překvapením letošní
sezony bylo pozvání na největší
folklorní událost na Slovensku
– FF Východná, který se pořádá
každoročně první červencový
víkend už od roku 1953.
Slavnosti ve Východné mají
emotivní základ. Vznikly poté, co
se roku 1952 místní národopisný
soubor Kriváň zúčastnil festivalu
ve Strážnici, kde sklidil velký
ohlas. Členy souboru zážitek
ze Strážnice natolik inspiroval,

Dubňáci na Slováckém roku v Kyjově
že se rozhodli založit si vlastní
festival a to přímo v nádherném
prostředí obce Východná nedaleko Liptovského Mikuláše. Pro
festival byl postupně vybudován
areál inspirovaný původní architekturou liptovských staveb,
jemuž kulisu dotvářejí překrásné
štíty Vysokých Tater.
Dúbravě se dostalo cti reprezentovat Českou republiku přímo
na hlavním pódiu před zraky přibližně 6 000 diváků. Vystupovali
jsme nejdříve v pátek v pořadu
zahraničních souborů Tanec bez
hraníc společně s tanečními
skupinami z Maďarska, Srbska,
Polska a Ukrajiny. Ukázali jsme
naše parádní kroje v pásmu
Hodové skočné, větší potlesk
jsme ale sklidili za předvedení
temperamentnějších (a tedy
Slovákům bližších) tanců z Uherskobrodska v pásmu Hlucko.
V sobotu jsme se zúčastnili mezi
místními velice populárního průvodu a nutno říci, že díky našim
krojům jsme byli jeho největší
ozdobou a atrakcí. V neděli nás
pak čekala účast v galaprogramu
na závěr celého festivalu Vtedy
vo Východnej…, jak jinak než
v parádních krojích. Vždy nás pak
doprovázela CM Friška.
Naprostou tečkou za letní sezonou byla účast na Slováckém
roku v Kyjově třetí srpnový víkend, kdy jsme doplnili dubňanskou část průvodu. Hlavně jsme
ale v sobotu večer účinkovali
v pořadu Davida Pavlíčka KYJOVské poCITY, který byl mnohými
diváky hodnocen jako nejkrásnější pořad Slováckého roku.
Jen tak dál, Dúbravo!
Bc. Markéta Skočíková

Ve dnech 15. – 18.8.2019 se opět po 4 letech uskutečnil Slovácký rok, který je krásným zážitkem nejen
pro milovníky folkloru, ale i pro širokou veřejnost. O celkový dojem a organizaci se stará především
město Kyjov. Za pestrost a rozličné zajímavé nápady jednotlivých pořadů tak, aby bylo na co se podívat,
vděčí divák jejich autorům. A letos se jim to opět povedlo.
Páteční večer v letním kinu v Kyjově nám v rámci Slováckého roku přichystal velké překvapení. Autoři
programu „Kyjov hraje Kyjov“ oslovili úspěšného mladého muzikanta z Dubňan Jaroslava Panáka, aby
s nimi spolupracoval a vedl, neboli „odprimášoval“, orchestr téměř 20 muzikantů.
Jaroslav Panák, 27 let, vystudoval informatiku na Masarykově univerzitě v Brně, je čerstvý absolvent
Konzervatoře Brno, obor housle. Začínal v 6 letech na ZUŠ Dubňany a učitele Petra Varmuži. Hudební
aktivity: Swingový orchestr Melody Gentlemen, Musica Folklorica, Národní divadlo Brno, komorní orchestry
v Brně, hostování v různých CM.
A my jsme ho požádali o krátký rozhovor.
Kdo přišel s nápadem velkého
orchestru?
Přišel s tím Ladik Šimeček, programový ředitel celého Slováckého roku. Nápad to není úplně
nový, je to už záměr několika
generací, ale až teď se podařil
uskutečnit. Na začátku tohoto
roku mě oslovil a požádal o spolupráci Petr Gablas /umělecký
vedoucí CM Harafica, cimbalista,
učitel na konzervatoři v Brně/.
Spolu jsme poté odladili program a vedli zkoušky orchestru.
Jaké bylo složení orchestru
a jak obtížné bylo sladit termíny zkoušek?
Orchestr měl 7 houslí, 2 cimbály, 3 violy, 2 kontrabasy, klarinet
a flétnu, byl přizván mužský
sbor z Kyjova, Vašulkova děvčata
a sólisté. Téměř všichni muzikanti
jsou z oblasti Kyjovska a Ždánicka a osobně se známe již řadu let.
Jsou to výborní hudebníci z řad
mladé generace, kteří se dnes
věnují často jiným žánrům nebo
profesím. Ovšem základ máme
všichni společný ve folkloru. Na
zkoušky, které trvaly 5–6 hodin,
neměli problém dojíždět z Brna,
Zlína nebo třeba z Prahy.

Jak byl sestaven celý pořad?
Dramaturgicky byl pořad sestaven ze skladeb, které určitým
způsobem formovaly kyjovský
region z toho většího orchestrálního hlediska. Výběr aranží kombinoval mezigenerační pohledy
na úpravy lidové písně. Zkušené
autory jako jsou Jura Petrů, Aleš
Smutný (primáš, ředitel ZUŠ
Veselí n. Mor.) doplnili i zástupci
mladé generace – Jaromír Kučera
/ primáš VUS Ondráš/ nebo například David Vašulka / primáš
CM Friška /.

Jak hodnotíš pořad ty sám?
Pořad jsem vnímal velmi osobně, měl pro mě nádech určité
nostalgie a zároveň patriotismu.
Podobné pocity jsem cítil i z publika, kde myslím fungovala jistá
sounáležitost s orchestrem. Ladik
Šimeček to vystihnul sportovním
souslovím: „fandili našim“.
Za rozhovor děkuje
Eva Příkazská

Foto: PhDr. František Synek

Úspěšná sezóna NS Dúbrava
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např. na vánoční bohoslužbu. Po
celé dopoledne se mohli diváci
pobavit u pořadu „Kúpil sem si
na jarmaku“, kde také měly Dubňany své zastoupení v podobě
hned několika souborů jako Sboreček z Dubňan, Dúbrava starší

a ŽS Drmolice. V rámci přehlídky
cimbálových muzik jste si mohli
u radnice poslechnout i CM ZUŠ
Dubňany a pak hurá do průvodu.
Já mohu hodnotit průvod jen
z pohledu účastníka. Byl náročný
a dlouhý, … Ale byl to krásný

zážitek pro všechny diváky. Různorodost krojů našeho regionu
je snad nekonečná a ty barvy,…
Dubňáků bylo víc jak 80 a pestrost jste nenašli jen v různých
variacích krojů. Dúbravěnka obohatila průvod svým žebřiňáčkem
taženým „třemi koníky“ pro menší děti, ty nejmenší vyvezli rodiče
ve starých košatinových kočárech (nejmladšímu šohajovi bylo
6 týdnů). Všichni se nastrojili, jak
se patří. Naši chlapi z mužského
sboru uzavřeli průvod na voze za
bujarého zpěvu, který neustal ani
po průvodu a nesl se Kyjovem
v pořadu „Roztančené náměstí“.
Sobotní večer pokračoval na
Letním kině. V pořadu „Taneční
obrázky z Kyjovska“ se předvedl
ve 12 párech NS Dúbrava starší
a v následujícím – KYJOVské

poCITY – jste viděli NS Dúbravu.
Kdo chtěl, mohl zůstat v Kyjově
až do rána.
Slovácký rok pokračoval i v neděli. Dopoledne byl v městském
parku připraven pořad dětských
souborů i s naším DNS Dúbravěnka. Bylo zde vytvořeno městečko Neplechov, kde se mohly
všechny děti pohrát. Odpoledne
se z parku stala dědina. Na každém konci, ať už dolním, horním
či v hospodě, jste mohli vidět
i zažít, co se běžně dělalo na vesnici v průběhu roku, doma, u potoku, na dvoře, v hospodě, jako
např. praní prádla, kosení trávy, …
Hlavním úmyslem bylo vtáhnout
diváka přímo do děje. Povedlo
se to i ŽS Drmolice a diváci se
dobře pobavili. Slovácký rok
skončil, ale všem nám zůstane

v paměti večerní představení na
scéně Letního kina, kde zazpíval
a zatančil VUS Ondráš a Sĺuk.
V CM Ondráš jsme mohli vidět
i slyšet zpívat a hrát muzikanta
z Dubňan Pavla Koplíka.
Tak co? Nechali tam Dubňany
nějakou stopu? To už nechám na
zvážení každého z vás.
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří se s námi tohoto „olympijského maratonu“ zúčastnili,
nejen vedoucím souborů, členům folklorních spolků, vedení
města Dubňany, ale i všem, kteří
šli s námi v průvodu, anebo přišli podpořit naše soubory do
hlediště.
A vy jste nebyli? Tak se příště
přidejte k nám.
Mgr. Hana Ottová

Foto: Zbyněk Maděryč

Ani soubory z Dubňan nezahálely a přispěly svým vystoupením
v nejednom pořadu.
Již v pátek jste mohli vidět, ale
hlavně slyšet, krásné milostné
písně v podání Sborečku z Dubňan ve večerním pořadu Hořelo
srdéčko aneb láska všelijaká
a následoval pořad „Kyjov hraje
Kyjov“, kde vystoupil mimo jiné
už zmíněný Jarek Panák. V sobotu před radnicí probíhal jarmark
a současně s ním i několik pořadů na náměstí. Z kostela postupně vycházeli krojovaní z různých
„dědin“ a předváděli divákům
variace krojů, které se nosily
v našem regionu při konkrétní
činnosti, situaci nebo svátku. Za
Dubňany byla předvedena znovu
obnovená žlutá obřadní „sukňa“,
jako součást slavnostního kroje,
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Foto: Richard Smolák
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Kulturní léto 2019

Diskotéka Letem světem s oblíbenými Tetinami
Klotyldou a Matyldou z Brna byla nejen pro děti,
do tance a soutěžení byli zapojeni i jejich rodiče.
Rodinné odpoledne se vydařilo, škoda jen, že se
nezúčastnilo více rodin. Děkujeme všem spolkům,
které při akci pomáhaly.
Plánovaný koncert skupiny Generace musel být
pro nepřízeň počasí zrušen.

Foto: Ondřej Žurovec

První červencovou sobotu uspořádala místní
kapela Glejt již poněkolikáté tzv. Metla fest, na
němž vystoupilo na přírodním areále několik kapel.
Město podpořilo tuto akci finančním příspěvkem
na úhradu ozvučení i odpuštěním platby za pronájem areálu.

navštívit 5 stanovišť s úkoly, které pro ně připravily
místní spolky. Na Kulturním a informačním centru
se hrály deskové hry a vyplňoval pohádkový kvíz.
U místních hasičů se bojovalo s požárem hořícího
domečku a prozkoumávalo hasičské auto. Na
dalším zastavení malí i velcí brázdili vlny rybníka
Močidla na raftech za spolupráce spolku Petrov.
Školní hřiště bylo tentokrát stanovištěm spolku
Basketbal Dubňany, kde naši mladí basketbalisti
hlídali svědomitě plnění zadaných úkolů, které
pro ně jsou takou malou rozcvičkou. Na umělé
trávě se stanovištěm fotbalistů z TJ Baník Dubňany
vydaly rodiny své poslední síly při práci s míčem
nejen ve slalomu.
Následně už soutěžní týmy jen odevzdávaly orazítkované pasy na přírodním areále ke slosování.
Děti si vybraly drobné odměny a netrpělivě očekávaly program, po kterém následovalo losování 10ti
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Foto: Dana Nagy

V sobotu 27. července předvedla své vystoupení kapela Premier, škoda, že jen před necelou
stovkou diváků.

Na sobotní odpoledne 10. srpna byla připravena
pro rodiče s dětmi soutěž Dubňanský pas. V průběhu odpoledne mohly rodiny pěšky či na kole

Čechů o obnovu ducha češství, ve hře samozřejmě
nechyběla také milostná zápletka. Děj pak doprovodily písně Františka Škroupa ze hry Fidlovačka.
Závěrečnou akcí prázdnin byl 31. srpna sobotní večerní koncert českého zpěváka, skladatele
a textaře Pavla Callty. Třicetiletý zpěvák odehrál
se svou kapelou více jak hodinový koncert, ve
kterém zazněly jeho nejznámější hity. Po koncertě
ochotně rozdával autogramy a fotil se především
s přítomnými dětskými diváky.

Foto: Dana Nagy

V druhé polovině června zavítal již tradičně do
Dubňan Kinematograf Bratří Čadíků a tak na přírodním areále zhlédli diváci v průběhu čtyř dnů pohádku, dvě české komedie a zajímavý dokument.

rodin, které si odnesly krásné ceny. Hlavní cenou
byl televizor, další pak vstupy do lanového centra,
aquaparku, VIDA centra v Brně a také vstupy na
sportoviště Sportcentra Želva.

Podvečer v pátek 23. srpna ve dvoře Kulturního
a informačního centra zhlédla asi dvacítka diváků
představení Kočovné divadelní společnosti z Krnova. Hra z období Národního obrození s názvem
„Bývali Čechové Statní Jonáci“ pojednává o snaze

Ve výstavní síni byla první polovinu prázdnin
k vidění výstava výtvarného oboru ZUŠ a začátkem
srpna zahájil vernisáží výstavu fotografií svých
členů Fotoklub Dubňany.

MÚ
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Projekt, který pomáhá
V letošním školním roce se naše škola zapojila
mezi dobrovolníky, kteří spolupracují s Nadačním
fondem dětské onkologie Krtek při Klinice dětské
onkologie Fakultní nemocnice Brno.
Jeho cílem je psychická a materiální pomoc
dětským pacientům a jejich rodinám v průběhu
léčby i po jejím ukončení. Projekt zaštiťuje Spolek
rodičů při ZŠ Dubňany.
V průběhu celého roku budou ve třídách, školní
družině a klubu probíhat různé projekty, jejichž
cílem bude, aby se děti naučily myslet na druhé,
pochopily, jak důležitá je solidárnost a pomoc
potřebným, a osvojily si sociální cítění.
Naším cílem bude získání prostředků, které
následně předáme Nadaci. Projekt odstartoval
již o prázdninách. Během prázdnin paní učitelky
Bábíčková, Šabatová, Dostálová, paní vychovatelka Zelená a šikovné maminky Hýblová, Lokajová
a Budínková šily ve školní družině tašky, batůžky,
nákrčníky a šátky, které si může zakoupit i na níže
uvedených akcích.
Na podzim začnou děti péct a prodávat perníčky. V sobotu 30. 11. 2019 se bude konat tradiční
Vánoční jarmark s prodejní výstavou, kde nebudou
chybět kavárna, tvořivé dílny a vystoupení dětí.

Z farnosti
probíhalo letos přes zimu. Co
šlo, udělali jsme brigádnicky
(dokonce i některé z dětí, které
byly na Dvonafu, pomáhaly loni
na podzim vynášet cihly z podlahy půdy), zbytek jsme zadali
firmám. Půda s nalakovanými
trámy, za kterými je schováno
nepřímé osvětlení prostoru, vypadá nyní opravdu velmi pěkně
a může sloužit pro různé akce.

Dne 21. 3. 2020 proběhne sportovní odpoledne
„Sportujeme s Krtkem“, kde se můžete těšit na
netradiční disciplíny pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost, společenské hry, jarmark, kavárnu
a tvořivé dílny.
Veškerý výtěžek z těchto akcí bude předán 5. 6.
2020 na Hrách bez hranic Nadačnímu fondu dětské
onkologie Krtek.
Těšíme se na spolupráci a věříme, že nás a děti
v projektu podpoříte.
kolektiv Základní školy v Dubňanech

Otče Pavle, koncem prázdnin
proběhl v Dubňanech na faře
tzv. Dvonaf pro děti. Přiblížíte
nám, o co se jedná?
Je to zkratka a znamená
„dvoudenní na faře“. Když jsem
byl mladší, pořádal jsem Tynaf
(Tynaf jako „týden na faře“ pro
děti a mládež) – byla to taková
obdoba městského tábora. Nyní
už po padesátce nemám takovou
výdrž (a také tak pevné nervy…),
a tak jsem přešel na Dvonaf…
Program trvá jen dva dny, zato
je i s přenocováním, aby to bylo
dobrodružnější.
Jaký program byl pro děti
přichystán a kdo se podílel na
přípravě?
Tentokrát to dopadlo, alespoň
pro mě, velmi dobře – program
připravily a vedly maminky
dětí a se stezkou odvahy jim
pomohla mládež z naší dubňanské farnosti. Na mě zbylo
jen pár vstupů. Tématem her,
soutěží ale i různých tvořivých
aktivit bylo biblické podobenství
o vinné révě.
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To se do Dubňan hodí…
Pán Ježíš řekl, že s námi je to
jako s větvičkami vinné révy –
vinnými ratolestmi. Když jsou
spojeny s kmenem, tak nesou
ovoce. Když se ulomí, oddělí od
kmene, tak uschnou… – a říká, že
s námi je to dost podobné. On
je kmen, my ratolesti. Když se
od něho „odlomíme“, tak se pak
zbytečně divíme, proč náš život
je tak nějak naprázdno a nenese
plody (latinsky se „naprázdno“
řekne „frustra“ – od toho je slovo
frustrace). Snad si to děti pro
život zapamatují. Anebo si na to
vzpomenou, až budou mít pocit,
že věci v jejich životě jsou tak
jakoby naprázdno, že jim život
proklouzává bez užitku mezi
prsty, že jejich život nenese plody
– a alespoň zpětně pochopí, kde
se stala chyba a jak to napravit.
Noc v prostorách půdy fary,
byť nově opravené, byl pro
některé jistě neobyčejným
zážitkem.
Rekonstrukce půdy byla součástí zateplení stropu fary, které

Chystáte i letos pro farníky
malý dárek pod stromeček. Na
co se mohou těšit tentokrát,
prozradíte?
Přes prázdniny jsem ve volných chvílích připravoval k vydání knihu Jitky Krausové s názvem
„Příběhy moudrosti“. Jde o stovku krátkých příběhů z různých
kultur k zamyšlení a pro povzbuzení. Autorka knihy, která
příběhy posbírala, je lékařka
a dala jim podtitul „Pomoc na
cestě k sebepoznání a růstu“.
Ilustrace pro knihu, která se
bude v říjnu tisknout v nákladu
50.000 výtisků, připravila jedna nadějná mladá výtvarnice
z Dubňan. Knihu, dá-li Bůh,
dostanete do schránek zároveň
s vánočními Dubňanskými farními novinami, ale zde je jeden
příběh „na ochutnávku“:
Mistr se zeptal žáků: „Co myslíte, jaký kůň je lepší – rychlý nebo
pomalý?“ Žáci odpověděli: „To je
jasné, přece ten rychlý!“ Ale mistr
se usmál: „To záleží na tom, jestli
jedete po správné cestě.“
Hodnotím r ychlost nebo
správnost cesty?
Za rozhovor děkuje
Jana Ilčíková
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Z historie
V roce 1950 začíná psát kroniku pan Ferdinand Vlček. A protože v září slaví svůj den horníci,
vybíráme z jeho textu část z toho, co o hornictví, místních a okolních dolech napsal (v doslovném přepisu).

Dne 10. 5. 1951 jsem byl místním Národním
výborem pověřen dalšími záznamy obecní kroniky.
Činím tak rád se vší zodpovědností před budoucími
a nynějšími občany této obce. Vynasnažím se dle
možností a schopností, abych na rozhraní dějin
této starobylé obce dubňanské zanechal budoucím
věrný popis přerodu v nový společenský spravedlivý řád se všemi přednostmi, ale i bolestmi.
Já Ferdinand Vlček, nar. 25.5.1893 v Padochově
u Oslavan, syn havíře téhož jména t.č. ještě žijícího,
jeden s 13 sourozenců, jsa sám havíř od 14 roku
svého věku, první světovou válku prožíval u rak.
uher. námořnictva.
Po státním převratě v roce 1918 zdráv, po menším zranění, vrátil jsem se do osvobozené vlasti
a kopal opět rád uhlí v rosických dolech. V roce
1920 po tak zvaném „prosincovém puči“ byl jsem
téměř půl roku vězněn na „Cejlu“ a brněnském
„Špilberku“. Byl jsem již ženat a otcem dvou dětí.
Po propuštění na svobodu šel jsem opět do uhelen
a kopal uhlí. „Vlast“ však již nepotřebovala tolik uhlí,
pracovali jsme omezeně 3-4 směny týdně, takže
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jsem tomu byl povděčen, když jsem byl soudr. vyzván, abych nastoupil místo v Rev. bratr. pokladně
kde jsem zastával funkci kontrolora. V roce 1924 byl
jsem přeřazen na jižní Moravu, a to do Dubňan.
Pár roků jsem bydlel v Kyjově, kde jsem ovdověl.
V roce 1941 vzal jsem si za manželku vdovu, po
zemř. Fr. Růžičkovi, Anežku, hostinském v Dubňanech. Tak jsem 10 roků užíval všech slastí hostinského na vesnici. Za tu dobu seznal jsem poměry,
zvyky, dobré i nedobré vlastnosti lidu této obce,
s ním žil, pracoval a radil se v těžkých dobách „Protektorátu“. Doba tato mi však byla dobrou školou
a poučením. Tím snáze mohu klidně a s dobrým
svědomím zanechati našim potomkům věrný obraz
doby v níž náš život prožíváme.
Hornictví
Nejstarším průmyslem v této naší vesnici je hornictví. V době, v níž my dnes žijeme, je uhlí základní
surovinou v průmyslu vůbec, a proto i v našem
lignitovém útvaru zaslouží zvýšené pozornosti
i u kronikáře. Nebudu psáti dějiny hornictví v tomto

celém úvalu dolnomoravském, to bude zanecháno
řediteli zdejších dolů, alespoň pro ty osoby, které
hornictví zajímá. Ponechám však záznamy, aby se
vědělo, kde a kdy se u nás nebo nejbližším okolí
začalo dolovati, jak se všechny ty doly jmenovaly,
komu patřily až do znárodnění těžkého průmyslu.
Činím, tak proto, že v kronice o tom záznamy
nejsou.
Dolování, resp. kutací práce, tj. vyhledávání uhlí
na jižní Moravě bylo zahájeno před 150 lety, jak
o tom svědčí nálezy letopočtů vysekaných v bocích
chodeb na některých starých dolech. Ústní podání
vypráví, že objev uhlí na jižní Moravě spadá do dob
napoleonských válek. Tak při památné bitvě Napoleonově u Slavkova v roce 1805 tábořila vojska
N. kolem Čejče a Hovoran. Hlavně jízda popásala
koně v lučinatých údolích kolem Čejče. Tam snad
jedna kuchyň vojenská (mužstvo) vykopalo v břehu
topeniště, a tak došlo k tomu, že celý břeh po několika dnech hořel, neb topeniště bylo ve výchozu
uhelné lign. sloje. Jiná pověst vypráví, že pí Fr. Podušková našla kousek uhlí na poli u Čejče a předala
majiteli panství rytíři z Neuwalů, ten přivolal havíře
z Čech a taky roce 1841 bylo (na škaredou středu)

dobyt první kus uhlí (viz Čejčská kronika školní!)
Sborník „Zahrada Moravy“ II. ročník, květen 1925.
Záznamů o tom jsem nedopátral - jen z vyprávění
– jisté je však to, že od té doby bylo hledání uhlí
na jižní Moravě započato. Z počátku jen laickým
způsobem, později již odbornými kuteři. Tak současně byly objeveny lign. sloje v různých místech
jižní Moravy. Sloje na mnoha místech vycházela
na povrch a zpravidla u výchozů docházelo k dolování, ježto výchozy byly snadno odvodňovány
a dobře přístupné. Nejstaršími doly v našem kraji
byl státní důl Štefan a Adolf na hranicích katastru
obce Dubňany – Ratíškovice v trati „Náklo“. Není
zachován o tom zase žádný plán, ale svědčí o tom
nafárání staré chodby, udržované dubovou výdřevou hranatě tesanou, na níž byl vyřezán letopočet
r. 1824. Důl Štefan se vyrubal, důl Adolf byl opuštěn někdy v ro. 1870 pro velký přítok důl. vod, na
kterou nestačily tehdejší čerpadla.
Doly „Antonie, Rudolf, Marie“ v Dubňanech byly
vyhloubeny v roce 1852 patřily firmě Rudolf Kollisch spol. Erben ve Vídni. Byla to německo židovská
rodina průmyslníka Kollische, který později rozdělil
podíly na své děti. Jeho zeť J.U.Dr. Rudolf Gemayer,
byl plnomocníkem dolů. Po něm se jmenovala jáma
Rudolf, druhá Antonie po manželce, třetí Marie po
dceři. Jáma Rudolf byla v lokalitě u „Topolka“ 60 m
hluboká, v místě kde t.č. je prázdný cíp plochy na
křižovatce cest od vesnice k Bačíkově cihelně a od
sklárny „Horní Huť“ ke kyjovské silnici. Zanikla r.
1885. Název u „Topolka“ má svůj původ v tom, že
v době, kdy důl těžil, stal v místě i komín. U komína
rostl stromek topol, potkal-li havíř havíře a tázal
se na které šachtě pracuje, řekl pouze „u topolka“,
protože byl stromek malý. Po zastavení dolu byl
sice ze stromku strom, z topolka topol. Po roce
1885 byla všechna zdiva rozebrána, až na komín
a malou stavbu nad těžní jamou. Komín a stavba
tato rozebrána až v r. 1896. Tehdy byl i strom topol
skácen, ale název „u Topolka“ se užívá i dnes. Za
zmínku stojí i to, že rozdělání této jámy sahalo
pod tam stojící cihelnu, kdysi obecní, kterou však
t.č. kupem od obce vlastnil Matěj Bačík, hostinský
v Dubňanech, otec četné rodiny. Důlní díla přerušila
nadloží v okolí cihelny, ta trpěla nedostatkem vody
v důsledku dolování. Bačík (v r. 1920 zemřelý) podal
žalobu r. 1912 na fir. Kollisch, spor se táhl několik
roků a konec byl ten, že Bačík spor prohrál. Musel
prohrát, protože dr.Rudolf Gemayner byl známým
ostatním advokátům a soudcům. Na těchto dolech
a jich okolí prožila své mládí spisovatelka Bohu-
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mila Dubňanská- Brabcová, rozená Gallerová, jejíž
otec byl na dole technickým úředníkem, správcem a steigrem v jedné osobě. Důl „Milost Boží“
Hodonín těžila v r. 1853, nacházela se v lese ta
zvaném ratiškovském poblíže vojenského cvičiště
u myslivny „Pánov“. Zanikl v r. 1877. Důl „Jiříkovsko“ Dubňany těžil již v roce 1858 a první jáma se
nacházela jižně od opuštěného sídliště Jiříkovice,
od kteréžto doby nazývá se tato trať Jiříkovsko.
Byla vyrubána r. 1905, mezitím v r. 1903 otevřena
druhá, nazvaná „Alberti“, po r. 1945 přejmenovaná na důl „Josef“. Důl „Pomoc Boží“ Dubňany,
vyhlouben v r. 1862 a to asi 30 metrů od silnice
vedoucí z Dubňan do Kyjova na kopečku, kde se
t.č. nachází kříž. Tento důl patřil firmě Strakosch
v Brně. V r. 1864 se tento důl propadl. Nadložní
kuřavka vyrazila z boku tak prudce, že se vytvořila veliká kaverna v bocích jámy, tím se okolí
rozrušilo a propadlo. Tímto způsobem skončila
i jáma „Antonie“ o tři roky později, jež patřila firmě Gollisch. Do rána v noci se zhroutila. Tehdy se
v noci nepracovalo, snad sem tam pumpař, proto
v žádném případě nikdo o život nepřišel. Tehdy fir.
Strakosch byla tímto nezdarem finančně zruinována a do dalšího podnikání se nepustila. Až dosud
jak patrno ze zápisů, patřilo právo tedy i doly rodům ze šlechty, baronům, hrabatům, německým
i židovským rodinám, až v r. 1896 utvořila se tu
první česká společnost kutání a to již na základě
horního zákona § 188 pod jménem: „Hnědouhelný
důl Pomoc Boží v Dubňanech“. Tato společnost
koupila od likvidující fy Strakosch všechny důlní
míry a kutiska za K.r.125.000.Důl „Ludmila“ byl vyhlouben poblíže nádraží,
kde nadloží není tak mocné. Stalo se tak konečně
po dvou nezdařených pokusech. Dvě jámy se hloubily a vždy sesunuly v důsledku kuřavky, kteroužto
vrstvu nebylo možno prodělati a pravděpodobně
také tím, že vody z Kyjovky prosakují právě tím
směrem do hloubky. K vyhloubení „Ludmily“ po
dvou nepodařených pokusech byl povolán ing.
Fr. Císař, který první začal s vyzdíváním šachty.
Dosud byly vystužovány dubovou výdřevou. Od
hlavy jámy v hloubce 17 metrů byl 7 m mocná
vrstva kuřavky, která byla proražena zmontovanými
ocelovými skružemi v délce 12 m. První skruž byla
ostře nabroušena a po značném zatížení cihlami
nahoře, pronikly tyto skruže vrstvou kuřavky rázem,
čímž jí uzavřely dole i nahoře.
Důl „I Máj“ otevřen r. 1943 ležící u cesty k Vacenovicícím je pravděpod. až doposud nejdražším
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dolem ve svém budování. Základní chyba byla
v tom, že se razil šikmou štolou přes velmi silnou
vrstvu kuřavky, takže chodba by se pohybovala
dlouhou tratí v kuřavce, která je pod značným stlakem a výrony kuřavky byly tak silné, že po značnou
dobu nebylo možno štolu prodělati. Situace byla
rozřešena tak, že v blízkosti štoly zaražena kolmá
šachtice, kterou byla kuřavka překonána. V roce
1949 byla šachta konečně otevřena. Důl „Žofie“ je
vybudována v katastru obce Milotice v tamějších
vinohradech asi 300 m od hranic katastru obce
Dubňan a zapojena lanovou drahou na důl Tomáš..
Tak by se dalo pokračovat v zápisech o hornictví v našem kraji, bylo by dosti pomůcek k tomu,
ale zde je místo jen pro ty nejdůležitější záznamy
v hornictví.
A nakonec ještě vybíráme z textu jednu zajímavost:
Den horníků je vždy 2. neděli v září dle vzoru
sovětských horníků. Nejlepší horníci jsou odměňováni dosti značnými obnosy peněžními, jako
na příklad Josef Kovář obdržel Kč 28.000 a jeho
bratr František Kč 18.000 a mnozí jiní. První den
horníků se konal dne 9. 9. 1949 v Kyjově, druhý
9.9.1950 v Hodoníně.
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Společenská kronika
Rozloučili jsme se s těmito občany
Rozína Třísková

84 let

František Maša

78 let

Jana Sukupová

74 let

Josef Černý

80 let

Stanislava Filová

97 let

Anežka Kupčová

94 let

Vladimír Cintula

69 let

Jiří Menšík

64 let

Zdeněk Dohnálek

77 let

Anastázie Šuralová

75 let

Josef Kordula

65 let

Anna Žižlavská

85 let

Václav Kraml

80 let

Josef Šťastný

70 let

Alena Šimová

88 let

Marie Příkaská

89 let

Poté, co v dobré pohodě ještě oslavila v červnu své 101. narozeniny, zemřela také nejstarší občanka
Dubňan paní Františka Nesvadbová.
V současnosti je nejstarším občanem Dubňan pan František Seidl narozený v roce 1922. Mužů ve
věku 90 a více let je celkem 8 a žen v tomtéž věku 25.
MÚ

Z historie knihovny
… nejen té dubňanské

V letošním roce si připomínáme 100 let od vydání 1. knihovnického zákona. Samotné knihovny
(tak, jak je známe dnes) vznikly ze čtenářských
spolků, půjčoven a čítáren, které na začátku 20.
století působily v oblasti tzv. Matice osvěty lidové.
Dne 22. července 1919 schválilo Národní shromáždění Československé republiky zákon o veřejných
knihovnách obecních č. 430/1919. Byl inspirován
anglo-americkou tradicí a zavedl povinnost zřídit
knihovnu v každé obci a menšinovou knihovnu
tam, kde bylo jinonárodní obyvatelstvo. Zákon také
stanovil zřizovat na obci nezávislé knihovní rady.
Ty měly na starost záležitosti provozu knihovny
(např. výběr personálu, akvizice, výpůjční řád).
Poprvé je také (zatím v obcích nad 10 tis. obyvatel)
formulován zákonný požadavek na knihovnické
vzdělání v ČR, což vedlo o rok později k založení
Státní knihovnické školy.
Na zákon navazovalo Nařízení vlády republiky
Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 607 Sb.
z. a n., jímž se provádí zákon o veřejných knihov-
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nách obecních. Definovalo, že účelem veřejné
knihovny jest doplňovati a prohlubovati vzdělání
obyvatelstva četbou naučnou i zábavnou, mající
skutečnou hodnotu vnitřní.
V našem městě na základě tohoto zákona založil
první obecní knihovnu MUDr. Antonín Straka. Ta
sídlila v malé kanceláři obecního úřadu a slavnostně byla otevřena dne 1.5.1921. Zanedlouho
čítala knihovna kolem 1700 svazků, přestěhovala
se do místní školy a vedení knihovny se ujal učitel
Jaromír Fiala. V roce 1930 se knihovna stěhovala
do nových místností vedle hostince. Tyto prostory
se ale ukázaly nevyhovující, a tak se knihovna opět
stěhovala do školy. Zde se musela přizpůsobit
chodu školy, což bylo znát na výsledcích činnosti.
Proto se v roce 1953 knihovna stěhuje do místností
bývalého obchodu na vrchním konci. O knihovnu
se v té době starala paní Milada Novotná, která již
ale byla v pokročilém věku a 1. července 1956 ji
nahrazuje paní Marie Šůralová, první profesionální
knihovnice Dubňan. V roce 1959, po smrti paní
Šůralové, přebírá knihovnu paní Markéta Houzarová. Pod jejím vedením se knihovna stěhuje do
místností městského národního výboru. V roce
1976 se knihovna stěhuje do 2. patra téže budovy.
V roce 1985 odchází paní Houzarová do důchodu
a vedení knihovny se ujímá paní Ivana Huberová.
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Známé osobnosti Dubňan

Rohovník Miloš Stehlík, 29. 8. 1925 – 27. 11. 1989

V roce 1987 se stává vedoucí knihovny paní Slavomila Dohnálková. V roce 1998 nastává zatím
poslední stěhování do prostor bývalé základní
školy na ulici Komenského. Od roku 2002 jsou
veškeré výpůjčky prováděny přes automatizovaný
výpůjční systém. Od roku 2003 je pak zřizovatelem
knihovny město Dubňany. V roce 2015 proběhla
rozsáhlá rekonstrukce celé budovy a knihovna
se dočkala nových regálů a veškerého vybavení.
V současnosti má knihovna 23 000 svazků knih
a 649 registrovaných čtenářů.
Slavomila Dohnálková
knihovnice

V tomto roce si připomínáme 30 let od úmrtí
našeho spoluobčana Miloše Stehlíka, který byl
jedním z nejlepších rohovníků nejenom v našem
kraji, ale i v naší republice. Tento sport pěstoval již
od svých 14 let. Za tuto dobu dosáhl velmi pěkných
výsledků. Byl čtyřikrát přeborníkem ČSR a dvakrát
reprezentoval republiku v zahraničí. Za dobu své
aktivní sportovní kariéry vybojoval 500 utkání.
Z nichž bylo 400 vítězných, celá řada nerozhodných
a v prohraných zápasech nikdy neokusil K.O. Miloš
Stehlík pochází z rodiny sklářského dělníka v Dubňanech. Zde začal boxovat, pokračoval v Sokole
Mistřín a po návratu z vojenské prezenční služby,
kde startoval za AKT Praha, se stal členem Sokola
ve Zlíně, pak dva roky v prvoligové Jiskře Otrokovice. V roce 1957 se vrátil do rodných Dubňan
a do rohovnického oddílu Sokola Mistřín, v němž
také v roce 1961 uslyšel za svým utkáním poslední,
pětistý gong. Tomuto sportu se aktivně věnoval od
roku 1939 až roku 1961. Po tomto roce se M. Stehlík ujal chlapců na hornickém učilišti a zasvěcoval je
do tajů boxování. Od roku 1962 již vystupuje jako
trenér ligového dorostu Baníku Dubňany. Kolem
sedmdesátých let jeho trenérská činnost končí, kdy
dle jeho slov už o ryzí box nebyl zájem…

svadba a Jaroslav Rajnošek. Po ukončení zápasu
se nasedlo u „Besedy“ na plotňák Josefa Svory
a spolu s fanoušky boxu Josefem a Stanislavem
Ševelovými, Františkem Valentou, Janem Harcou,
Jaroslavem Kosem, Janem Jurkovičem, Jaroslavem
a Aloisem Hochovými, Jaroslavem Hrubým, Františkem Dohnálkem, Josefem Chludilem, předsedou
oddílu a jeho dcerou Vlastou, Josefem Malovaným,
Janem Kratochvílou, Františkem Blahou, Františkem Vlachem a Janem Harcou. Podle starého
zvyku se dali do zpěvu oblíbených písniček. Za
městem je předjelo auto s gestapáky a přinutilo je
vrátit se zpět do Hodonína. Byli obviněni, že zpívali
protifašistické, protiněmecké písně. Kočího Svoru
pustili domů a všechny ostatní, včetně nezletilých
zavřeli do vězení. Z Hodonína byli odvezeni do
krajské věznice v Uherském Hradišti. Následovaly

Oddíl boxu v Dubňanech
Cca od roku 1931 se začala psát historie dubňanského boxu v Dubňanech. Mezi první průkopníky
boxu v Dubňanech patřil zejména pan Václav Zemánek a mezi první registrované borce cca v roce
1941 oddílu SK Moravia Dubňany, patřili: Miloš
Stehlík, Jenda Koštoval, František Jestřáb, Jaroslav
a Jan Prčíkovi, Jaroslav Kraml, Petr Nesvadba,
Ladislav Prokop, Karel Dvořák, Josef Harca, Vojtěch Macek z Ratíškovic, Ladislav Musil, p. Fojtek
z Hodonína.
Tragická oslava vítězství
Z jejich působení záměrně vzpomeňme rok 1942,
v němž tato rohovnická parta prožila trpké týdny
a měsíce, kdy se dne 24. května po vítězství nad
hodonínskými borci při zpáteční cestě do Dubňan
změnila radost ve smutek. Za Dubňany nastoupili
boxeři: Karel Dvořák, Jaroslav Kraml, Jan a Jaroslav
Prčíkovi, Josef Harca, Ladislav Prokop, Petr Ne-
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František Vlach
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neustálé výslechy, zapisování a zjišťování, kdo je
komunista. Tři dny po jejich zatčení se stal atentát
na říšského protektora R. Heydricha, kvůli kterému
byli také vyslýcháni. Gestapo nemělo slitování.
Teprve po 6 týdnech byli někteří, zejména mladiství propuštěni. Po třech měsících byli propuštěni
i ostatní vězni až na dva komunisty – Františka
Vlacha a Josefa Chludila.
Oba dva byli umučeni k smrti v koncentračním
táboře. Po Josefu Chludilovi a Františku Vlachovi
byly pojmenovány ulice v Dubňanech a na jejich
památku byly umístěny pamětní desky.
V minulém čísle našeho občasníku jsme Vám
připomněli pamětní desku pana Josefa Chludila,
nyní uvádíme také pamětní desku pana Františka
Vlacha. V tomto roce uplynulo 75 let od jejich
umučení v roce 1944.
MÚ
Přesný opis pamětní desky:

Lidé bděte!
V tomto domě žil
František Vlach
horník
nar. 8-12-1911 v Dubňanech, zatčen Gestap. v r. 1942
a umučen za svobodu národa v r. 1944
v koncentr. táboře Buchenwald.
Obětoval život za svatou věc národa, ale nikdy nezradil.
Národ, který má takové syny nikdy nezahyne, bude žít věčně
a my, plníce odkaz padlých hrdinů, vytvoříme lepší a radostnější svět
VĚRNI ZŮSTANEME !
Na věčnou památku budoucím pokolením věnuje
Svaz bojovníků za svobodu
Dubňany - září - 1948
Box, boxing, zastarale rohování, je úpolový (bojový) sport, pěstní boj dvou soupeřů podobné hmotnostní kategorie, snažících se pomocí úderů pěstmi na pravidly povolenou část hlavy a těla zvítězit buď
získáním bodové převahy, nebo vítězství k.o. Boj probíhá v ringu, a to výhradně ve stoje. Jakmile se boxer
po tvrdém úderu dotkne podlahy jinou částí těla, než chodidly nebo leží v provazech, je v pozici na zemi
rozhodčím odpočítáván. V boji se hodnotí pouze údery, které nejsou blokovány nebo zachyceny soupeřem
a dopadnou přímo nebo švihem, a to kloubovou částí sevřené rukavice, na přední nebo postranní část
hlavy nebo těla od pasu výše.
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HISTORIE 1. JUNÁCKÉHO ODDÍLU
V DUBŇANECH Z LET 1969 až 1970 – 1. část
Co je skauting

Jeden z prvních mužů, který
přišel s myšlenkou volného pobytu v přírodě, byl Kanaďan Ernst
Thompson Seton (1860 - 1946).
Vedl chlapce žít po vzoru indiánských kmenů v souladu s přírodou. Učil je pomocí různých her
nejen přírodu znát, ale ji i chránit.
Seznamoval je s pravidly správného táboření, stopování, přežití
a učil je umět si poradit v každé
situaci. Seton zavedl mezi skauty
indiánské symboly a zvyky jako
jsou totemy, indiánská jména,
úcta k táborovým ohňům apod.
Byl zakladatelem tak zvaného
woodcraftu.
Jiný muž jménem Sir Robert
Baden-Powell (1857 - 1941) byl
britský generál, který sloužil

Ernst Thompson Seton

u jezdeckého pluku v Indii a popsal výcvik vojenského zvěda scouta. Tato práce zaujala mladé
chlapce natolik, že ji přepracoval
a vydal jako výchovnou příručku.
Začal se tomu věnovat a se skupinou hochů v roce 1907 uspořádal první chlapecký tábor.
Tito dva muži dali podnět k šíření myšlenek, které zahrnovaly
smysl pro povinnost, kázeň, čest,
bratrství, úctu k hodnotám a lásku k přírodě a vlasti. Jejich učení
se začalo šířit po celém světě
a záhy se změnilo v celosvětovou
organizaci skautingu.
U nás je za zakladatele skautingu považovaný Antonín Benjamin Svojsík (1876 - 1938). Jako
Sokol navštívil v roce 1911 Velkou Británii, kde se seznámil
a inspiroval vznikající organizací.
Po návratu psal a přednášel
o skautské výchově a v roce
1912 uspořádal první tábor. Pro
naše skauty našel domácí vzor
u českých hraničářů Chodů, kteří

Prof. Antonín B. Svojsík

podle A. Jiráska vynikali statečností, sílou a láskou k vlasti. Na
jejich počest zdobí hlava psa
skautskou lilii. Lilie je symbolem
čistoty v myšlení, slovech a skutcích. Jsou to tři hlavní pravidla,
které tvoří skautský slib. Skauti
zvedají na pozdrav pravou ruku,
na které palec překrývá malíček.
To symbolizuje, že silnější chrání
slabšího. Tři rovné prsty znamenají tři zmíněná pravidla a kroužek palce s malíčkem celosvětové
bratrství. Skauti na celém světě si
podávají levou ruku, která je blíž
srdci. Název Junák dostali naši
skauti od pojmenování bájných
mladých a zdatných slovanských
hrdinů.
Oficiálně u nás vznikl Skaut
- Junák 15. června 1914. Po
úspěšných dvaceti šesti letech
fungování byl poprvé zakázán
v průběhu druhé světové války
28. října 1940 na přímý rozkaz K.
H. Franka. Po skončení války byl
Junák obnoven již v květnu 1945.
Po únorových událostech v roce
1948 byl Junák začleněn do
svazu české mládeže a 1. ledna
1950 byl opět oficiálně zrušen.
K dalšímu obnovení činnosti Junáka došlo v době Pražského jara
29. března 1968. Za dva roky byl
Junák opět 15. září 1970 zakázán
a na dalších 19 let umlčen. Do
tohoto období spadá i naše působení v 1. dubňanském oddíle.
Naposledy byl Junák obnovený
po sametové revoluci 2. prosince
1989 a funguje dodnes.
zdroj:
http://www.skaut.org/skauting.
cr.php
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Vzpomínky pana Aleše Šima
a dalších členů oddílu – 1. díl
1. skautský oddíl v Dubňanech
v letech 1969 - 1970
Vše začalo někdy na jaře roku 1969, když pan
Václav Horák přišel s myšlenkou založit v Dubňanech skautský oddíl. Pracoval v té době na
Hornickém učilišti jako mistr odborného výcviku
a práce s mládeží mu nebyla cizí. Věděl, že mladí
chlapci touží prožívat vzrušující příhody statečných
a nebojácných hrdinů z dobrodružných filmů a románů. Takovou možnost nabízela právě skautská
organizace, ve které jako chlapec působil, a tak
neváhal a dal dohromady partu kluků z blízkého
okolí, přidal své dva syny a vytvořil první družinu
Sokolů. Přesné datum, kdy se tak stalo, už dnes
nikdo nezjistí. Já jsem vstoupil do Junáka v polovině září a v té době měl stále jen jednu družinu.
Jak běžel čas, oddíl nabíral nové členy a tak vznikly
postupně ještě další dvě - Havrani a Jestřábi. Je
tomu padesát let a paměť už tolik neslouží. Díky
deníku, který si každý skaut vedl a který jsem si
schoval, vám dnes můžu přiblížit, co jsme všechno
před půl stoletím prožili. Moje členství sice trvalo
jen necelý rok, ale i tak ovlivnilo další můj život.
Přepsal jsem a upravil záznamy z deníku a vše doplnil vzpomínkami některých členů našeho oddílu.
23. září 1969. Každé úterý byla oddílová schůzka.
Celou dobu jsem se těšil a nemohl dočkat. Přišel
jsem zase za svým spolužákem Pavlem, ale ten už
byl v klubovně. Bratr Akéla (vedoucí Václav Horák)
ukazoval těm, co už tam byli, jak vypadá letní
skautský kroj. Celý oddíl se sešel o půl páté a poté
jsme vyrazili na plácek u lesa. Akéla nám pověsil na
strom terč a stříleli jsme z luku. Byl jsem přidělen do
nově vznikající družiny Havranů. Po střelbě jsme si
udělali oheň, sedli kolem a povídali různé historky.
Když jsme se večer vraceli domů, dověděl jsem se,
že budu rádcem nové družiny Havranů. Měl jsem
z toho obrovskou radost.
Úterý 30. září 1969. Sraz oddílové schůzky byl
o půl páté v klubovně (klubovna byla v garáži
bratra Akély). Rozdělili jsme se na dvě přibližně
stejné skupiny a hráli foukanou. Na velikém stole
se udělaly dvě branky a našim úkolem bylo míček
dofoukat do soupeřovy svatyně. Zápas skončil po
urputném boji spravedlivou remízou 2:2. Velice
jsme se nasmáli. Během schůzky jsme hráli ještě
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Václav Horák (bratr Akéla)
jiné hry. Na závěr přinesl bratr Akéla harmoniku
a naučil nás skautskou písničku „Stály baby u vesnice.“ Písnička se nám velmi líbila a my jsme se
rozešli spokojeně domů.
5.řijna 1969. Byla neděle. Sešli jsme se už dopoledne na našem místě u lesa. Bratr Akéla na nás
čekal a měl připravenou hru. Tentokrát mezi sebou
soutěžily obě družiny – Sokoli a Havrani. Měli jsme
za úkol proběhnout určenou trasu a při tom plnit
zadané úkoly. Vítězem se stane ten, který zvládne
celou trasu v lepším čase. Asi o tři čtvrtě na devět
jsme vyrazili. Nejdřív naše družina. První zdržení
nastalo, když jsme dlouho hledali šipku, která nám
ukazovala směr cesty. Další směr určila máslenka
nabodnutá na pařezu. Cestou jsme našli dva ze tří
terčů, které byly připevněné na stromech. Další
úkol byl rozluštit zašifrovaný dopis. Stálo v něm,
aby hledali sedm čísel. Nemohli jsme je najít, tak
jsme se rozhodli, že budeme pokračovat dál. Až
jsme trochu odběhli, tak jsem se náhodou otočil
a uviděl lístečky s čísly na stromech. Byly umístěné
tak, aby nebyly vidět při cestě vpřed. Rychle jsme
je posbírali a pokračovali do cíle. Na závěr jsme
ještě odhadovali různé vzdálenosti. Vyhráli Sokoli.

7. října 1969. Bylo úterý a my jsme měli pravidelnou oddílovou schůzku. O půl páté jsme všichni
vyrazili na naše oblíbené místo, kterému jsme říkali
Měsíční údolí. Byli jsme na místě rychleji než Akéla,
tak jsme se schovali, ale jenom na krátko. Těšili jsme
se na další hry a zážitky, které pro nás nachystal.
Hráli jsme fotbal, který skončil nerozhodně 2:2.
Protože byl říjen a začalo se brzy stmívat, udělali
jsme si oheň. Posadili se a já jsem vyprávěl obsah
knížky od Jaroslava Foglara Pod junáckou vlajkou.
Až oheň dohořel, šli jsme domů. Po cestě jsem se
stavil v klubovně pro deníček a také jsme se domluvili, že příští den uděláme sběr papíru. Domů
jsem šel spokojený.
Středa 8.řijna 1969. Sešli jsme se o půl čtvrté
v klubovně na domluvený sběr papíru. Na dvoře už
stály připravené káry a tak jsme je začali nakládat
již předem sesbíraným papírem a připravovat na
cestu do sběrny. Ta stála u rybníka Močidla, takže
nás čekala dost dlouhá cesta. Při nakládání jsme
vše pečlivě vážili a ukládali. Někteří kluci už odjeli
před námi, aby se stačilo všechno odvozit. Asi
polovina už byla na cestě, ale velká hromada nás
ještě čekala. Při cestě se nám papíry několikrát
vysypaly, takže byla i legrace. Vše jsme znovu ve
sběrně poctivě vážili a výsledná váha byla 520 kg.
To pro nás znamenalo 200 Kčs. Pomohli jsme vše
ve sběrně srovnat a uložit a šťastní se vraceli domů.
Byl to úspěšný den.
Úterý 14. října 1969. Sraz byl jako vždy v půl páté
odpoledne. Na začátku schůzky jsme se nechali
vyzkoušet z nováčkovské zkoušky. Je to patnáct
bodů, které musí nováček umět a znát. Otázky
jsou o skautské výchově, junáckém hnutí, táboření, zručnosti a dovednosti, zdravovědě a tělesné
zdatnosti. Potom jsme si vyprávěli o připravované
Junácké výstavě, která se chystala v Hodoníně.
Udělal jsem na výstavu bramborového panáka
(skauta), který se převléká za keřem. Byla to taková
sranda, ale panák byl vystaven. Dostal jsem za to
pět bodů do osobního hodnocení. Během schůzky
jsme si zazpívali a pak si zahráli naši oblíbenou
hru na otázky a odpovědi. Jako vždy soutěžily obě
družiny mezi sebou a byl to nelítostný boj, který
skončil opět remízou 11:11. V naší družině Havranů
byl nejlepší Bohuš Řihák. Schůzka byla výborná
a těším se na další.
Úterý 21. října 1969. Sraz byl jako vždy v klubovně. Šli jsme ven na naše místo do Měsíčního
údolí a celá schůzka se vedla ve sportovním duchu.
První disciplína bylo skákání přes roztočené lano.

Některým klukům to zprvu moc nešlo a dalo jim
chvilku, než to zvládli. Další disciplína bylo skákání
do dálky. Nejdřív se mně moc nedařilo, ale pak
jsem si vyzul boty a přeskočil jsem všechny Sokoly.
Nejlepší výkon podal Stanislav Jurča. Tento den
jsem si splnil disciplínu zdatnosti ve šplhu po laně.
Začalo se stmívat, tak jsme si udělali oheň. Bratr
Akéla nám vyprávěl, že chystá celodenní výpravu.
Chvíli jsme se učili dopravní značky, a když oheň
dohořel, vrátili jsme se do klubovny. Tam jsme
chvilku poseděli a domlouvali se o chystané celodenní výpravě. Rozešli jsme se o tři čtvrtě na sedm.
Schůzka byla jak jinak než výborná.
Výprava na Špidláky.
26. října 1969. V neděli ráno jsme se sešli u klubovny a vydali se na společnou celodenní výpravu.
Našim prvním cílem bylo Dubňanské nádraží, kde
jsme si koupili lístky na vlak. Ten přijel za chvíli a tak
jsme nasedli a jeli s jedním přesedáním až do Čejče.
Během jízdy jsme spolucestujícím zazpívali písničku „Stály baby u vesnice“ a poté sklidili potlesk.
Po vystoupení z vlaku jsme vyrazili po polní cestě
kolem lesa k nevysokým kopcům s prudkými svahy,
kterým se říká Špidláky. Na místě jsme si odložili
věci a začali závodit v běhu do strmého vrchu. Bylo
to velmi namáhavé, ale skončil jsem druhý. Po malém odpočinku jsme pokračovali v cestě až k místu,
kde jsme se utábořili. Hráli jsme různé hry až do
doby, než se objevil myslivec, který nás z místa
vyhnal kvůli probíhajícímu honu. Ač neradi, museli
jsme sbalit saky paky a přestěhovat se na protější
stráň. Znovu jsme se utábořili a začali připravovat
tábornický guláš k obědu. Byl velmi dobrý, ale málo
slaný. Po obědě jsme hráli ještě další hry a někteří
z nás si splnili další disciplínu, zdatnost v ručkování
po laně. Kolem třetí jsme po sobě uklidili, sbalili
věci a vydali se zpět na nádraží do Čejče a odtud
vlakem domů do Dubňan. Výprava se nám velmi
líbila a těšili jsme se na další.
Pomalu běžel čas a blížila se zima. Oddíl se
pravidelně scházel každé úterý na oddílových
schůzkách. Hráli jsme spousty her, chodili do přírody a přitom prožívali malé dobrodružství jako
správní kluci. Zúčastnili jsme se i okresního závodu
skautských hlídek v Hodoníně, který se jmenoval
Hon na lišku. Obsadili jsme 8. místo. Po skončení
závodů se všichni zúčastnění skauti sešli v sále
Besedy, kde připravili kulturní program. Bratr Akéla
vystoupil za náš oddíl s harmonikou a se Zbyňkem
a Jirkou zazpívali několik písniček. Postupem času
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jsme my Havrani začali dělat i družinové schůzky
vždy u některého z kluků doma. Oddíl se pomalu
rozrůstal, bylo nás stále víc a víc. Vznikla další
družina Jestřábů a Bratr Akéla si přivedl na pomoc
svého zástupce Drahoše Konečného. Vše do sebe
dobře zapadalo a nabíralo ty správné obrátky.
V zimě toho roku napadlo hodně sněhu a my
jsme se ho snažili využít, jak se dalo. Chodili jsme
do lesa hrát různé hry. Od tradičního koulování
a stavění sněhuláků až po malování do sněhu a jiné.

Letošní setkání bývalých skautů
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A když se dny zkrátily natolik, že se k vůli brzké
tmě nedalo chodit ven, scházeli jsme se v kulturním
domě v salonku nahoře vedle restaurace. Hrávali
jsme hry, které se do klubovny hodili a bratr Akéla
s sebou brával i harmoniku, takže se vždy i vesele
zpívalo. Na schůzkách se začalo mluvit o tom, že
až přijde jaro, budeme skládat slib. Zima uběhla
a než jsme se nadáli, bylo jaro.

Příměstský tábor 2019

Aleš Šimo

Letní příměstský tábor města
Dubňany se v letošním roce
konal tentokrát ve dvou termínech. Starší děti (od ukončené
čtvrté třídy) se sešly v termínu
22. – 26.7. 2019. I v letošním
roce byl pro děti připraven
pestrý program. První den si
táborníci vymysleli názvy svých
týmů, pokřik a tematicky si vyzdobili trička. Odpoledne nás
čekala muzikoterapie formou
zábavného bubnování – pan Jiří
Bouda, hudební lektor a člen
bubenického seskupení „Denbaya“ připravil rytmické hrátky
pro děti, kdy se v průběhu lekce
seznámily s nejstarším hudebním
nástrojem, „vlastním tělem“, vyzkoušely si bubnování na africké
djembe, ozvučnými trubkami
boom whackers a dalšími hudebními nástroji. Příjemné bylo
i zakončení, kdy nás pan Bouda
příjemně naladil hrou na africkou lyru. V úterý jsme vyrazili na
túru – cíl neznámý. Eliška, Vojta,
Adam, Verča a Natka – pomocníci z řad budoucích deváťáků
vyrazili před námi a značili cestu
fáborky a úkoly, takže jsme si

cestu zpříjemnili zpěvem a sportováním. Jako nejtěžší se ukázal
úkol „bobřík mlčení“, kdy jsme
značnou část cesty museli jít
v naprostém tichu. Nakonec
jsme túru zakončili u rozhledny
v Mutěnicích, kde na nás již čekal
oběd, který nám z jídelny přivezl
pan ředitel ve spolupráci s městskou policií. Posilněni dobrým
jídlem a krátkým odpočinkem
proloženým několika hrami,
které pro nás připravila Míša
Svorová, jsme se vydali na zpá-

teční cestu. Odměnou za výkon
pro všechny zdatné turisty byl
osvěžující nanuk. Ve středu jsme
se vydali na koupaliště, kde nás
ve velkém bazénu čekalo překvapení v podobě nafukovací překážkové dráhy. Každý se ji snažil
proběhnout v co nejlepším čase,
což nebylo vzhledem ke klouzavému povrchu jednoduché,
ale byla to velká zábava jak pro
soutěžící, tak pro přihlížející. Odpolední program se uskutečnil
v prostorách přírodního areálu,
kde si každý tým musel připravit
vlastní ohniště a v kotlíku uvařit
guláš dle vlastní fantazie. Výkon
všech kuchařů byl ohodnocen

na jedničku. Při přípravě guláše
zbyla chvíle i na nabarvení sádrových hřibů, které děti vyrobily
v rámci táborového tvoření. Ve
čtvrtek nám program připravili již
jmenovaní pomocníci ze starších
žáků. Zábavné hře „Černý trh“
jsme věnovali celé dopoledne,
běhali jsme v okolí školy, nakupovali a prodávali ryby a snažili
se vydělat co nejvíce peněz.
Nejlepší obchodníci pak na konci
hry obdrželi hezkou odměnu.
Odpoledne byla pro děti připravena soutěž „Riskuj“, kdy jsme se
nejen dozvěděli mnoho zajímavých informací, ale při některých
otázkách a odpovědích jsme se
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i hodně pobavili. Adame, Vojto,
Natko, Verčo a Eliško, děkujeme
za super den plný zábavy, který
jste si pro kamarády připravili!
Poslední táborový den jsme jeli
na výlet směr Brno – lasergame.
Mohli jsme si vybrat arénu taktickou nebo akční a vyzkoušeli
jsme si hru plnou běhání, schovávání se, střílení a adrenalinu.
Propocená trika a úsměv na
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rtech našich „akčních hrdinů“
byla známkou toho, že hra se
líbila holkám i klukům a všichni
odcházeli spokojeni. Příjemnou
tečkou za celým týdnem pak
byla zastávka v Olympii, kde si
děti mohly koupit občerstvení
a drobnosti.
V druhém týdnu na příměstský
tábor zavítaly mladší děti. Téma

pro tento týden byl pravěk.
Hned první den se děti dozvěděly formou her a animovaných
příběhů několik základních informací o pravěku na našem území.
Odpoledne si každé družstvo
vymyslelo svůj název týmu a pokřik. Názvy byly opět originální:
Pazourci, Mamuťáci, Magma,
Tygří tlupa. Také jsme si vyrobili
vlajku a vyzdobili trička.
Druhý den ráno jsme se sešli
na dubňanském koupališti, kde
jsme soutěžili v nejrůznějších disciplínách – lovení vršků z bazénu,
skákání v pytli, skládání mamutího puzzle, překonání opičí
dráhy, také jsme si vyzkoušeli,
jak těžké je naplnit kbelík vody
bez pomoci jiné nádoby nebo
přefoukat balonky na druhou
stranu bazénu. Odpoledne nám
program nachystali dubňanští
dobrovolní hasiči. Dozvěděli
jsme se spoustu zajímavých
informací, vyzkoušeli jsme si
hasičskou výstroj, soutěžili jsme,
stříkali jsme hadicí a dokonce
jsme se podívali do hasičského
auta. Stihli jsme i bowling a jezdit
na koloběžkách.
Ve středu nás čekal turistický
výlet na Josef. Po cestě jsme
plnili úkoly, hádali jsme hádanky,
sbírali jsme různé přírodniny,
zpívali jsme a vymysleli jsme si
své tajné písmo. Na místě jsme
se mohli projet na koni nebo se
procházet s lamou, což byl velký
zážitek. Na Campu Josef jsme se
občerstvili a vydali se na zpáteční
cestu, při které jsme se zastavili
na zmrzlinu.
Čtvrteční plán dne si připravily
holky deváťačky. Formou různých her a aktivit jsme zavítali
do školy čar a kouzel v Bradavicích. Vyzkoušeli jsme zahrát
si Famfrpál, prověřili jsme své
vědomosti o Harrym Potterovi,
hledali jsme poklad a dokonce

vého materiálu, dozvěděli jsme
se mnoho zajímavých informací.
Poté jsme zavítali do samotné
Kovozoo, kde jsme obdivovali
nejrůznější zvířata, bloudili jsme
v bludišti z pneumatik nebo se
podívali do letadla.
Po příjezdu ke školnímu klubu
nastal čas na loučení a už se
všichni těšíme na příští ročník.
Díky všem, kteří pomohli s přípravou a realizací letošního táborového programu!
kolektiv vedoucích

nás přišel navštívit i samotný
Harry. Příjemným završením dne
byl táborák a opékání špekáčků.
V pátek jsme jeli na výlet.
První zastávka byla v Boršicích,
kde jsme si prošli Stezku lovců
mamutů. Kromě několika informačních tabulí o jednotlivých

oblastech života tehdejších lidí,
jsme se zastavili u dřevěných
soch zvířat a lovců mamutů v životní velikosti. Druhá část výletu
byla návštěva Kovozoo ve Starém
Městě. Jako první jsme se projeli
vláčkem Steelinka, který nás provedl firmami k recyklaci odpado-

Po skončení příměstského tábora odjela padesátka účastníků
– dětí s rodiči – na již tradiční
výlet pořádaný městem. Letos
se podívali na hrad Pernštejn,
navštívili kraj Vysočinu, Jihlavské
ZOO a aquapark či historickou
část Třebíče.
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O dubňanském basketbale

Předseda spolku Lubomír Fridrich úvodem zhodnotil basketbalovou sezónu 2018/2019, do
které byla přihlášena dvě družstva. Děvčata do 13 let a smíšené
družstvo dětí do 10 let, nazývaných milou přezdívkou „jogurti“,
tj. myšleno malí vzrůstem. Starší
děvčata nabírala v průběhu sezóny především zkušenosti, slovy
trenéra „učila se spolu fungovat“.
Navzdory tomu, že skočily do
soutěže rovnýma nohama, si na
konto připsaly pár vítězství, včetně toho nad Žabovřeskami Brno.
Družstvo dětí do 10 let je v rámci
kraje na úrovni, šikovní chlapci
i děvčata byli vychováni od začátku, dokážou neskutečně dřít.
Byli jedním z nejlepších v kraji
v rámci proběhlých turnajů.
Z 16 zápasů prohráli pouze ten
první – jako nováčci, a poslední,
kdy proti nim nastoupili starší
kluci. Například kromě vítězství
nad družstvy z Kyjova, Hodonína
a dalších okolních obcí si připsali
výborné 3. místo na velkém turnaji v Ostravě.
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Vyvrcholením sezóny je již
poněkolikáté v červnu školní turnaj na Želvě, ale letos
vzhledem k nedávnému úmrtí
nejlepší české basketbalové
hráčky, rodačky z Dubňan, paní
Heleny Joškové-Malotové, se
rozhodlo o uspořádání jejího
memoriálu. Její bývalé kluby

v Kyjově a Ostravě totiž o nic
takového zájem neprojevily,
vše bylo zkonzultováno s představiteli basketbalové federace
a následovala půlroční příprava.
Červnový turnaj, počínaje letošním 4. ročníkem, ponese už
nadále jméno Memoriál Heleny
Joškové-Malotové. Tentokrát
se ho účastnilo 93 dětských
i dospělých hráčů a i když nešlo
o titul, ale především si zahrát,
nebyla nouze o vypjaté situace
a emoce. Zázemí pro ně pak vytvářelo 105 lidí, maminky navařily
a napekly, každé dítě obdrželo
medaili. Představiteli ČBF byl turnaj kladně oceněn, jeho zdárný
průběh podpořilo jak město, tak
i sponzoři. Významná byla účast
šesti „děvčat“, bývalých spoluhráček reprezentantky Malotové.
Pod vedení paní Renáty Šiřinové
si během půlhodiny zahrály
s malými, středními i staršími
dětmi a byl na ně skvělý pohled.
Jsou v basketbalové federaci

pořád aktivní a předběžně slíbily
svou účast i příští rok, už jako regulérní družstvo. Za funkcionáře
ČBF promluvil pan Ivo Dolinek,
zavzpomínal i pamětník dubňanského basketbalu Ing. Václav Ilčík
a přítomné za město pozdravila
zastupitelka Julie Říhová. Je třeba, aby děti viděly, že nejde jen
o to si zaběhat, ale že to někam
spěje, má to vývoj. Důležité jsou
také vzory, jako například šestice
ostravských hráček ve vyšším
věku a ve výborné kondici.
Turnaj znamenal ukončení
sezóny a děti tak mohly odpočívat, popřípadě se věnovat jiným
sportům a aktivitám. Jak řekl
předseda spolku, basketbal je po
ragby druhá nejtěžší kolektivní
hra, je obtížný a krásný. Kdo ho
umí, může dělat jiné další sporty.
Letošní soustředění bylo naplánováno na předposlední srpnový týden, děti s doprovodem
dospělých odjely na Slovensko
do Lazů pod Makytou, kde byla
v pěkném prostředí k dispozici
hala i venkovní sportoviště. Ubytování včetně stravy bylo zajištěno v místní základní škole, která
je kompletně uzpůsobena pro
školy v přírodě. Pod vedením čtyř
trenérů děti rozvíjely rychlost,
obratnost, sílu a hbitost podle
nastoleného tréninkového režimu, samozřejmě s nezbytnými
přestávkami na jídlo a odpočinek, včetně volnočasových aktivit. Hrály se karty, pletly náramky
pro všechny rodinné příslušníky,
šla se stezka odvahy. To vše za
hezkého počasí a bez mobilních
telefonů. Volný celý den byl
v polovině týdne, kdy dopoledne
předvedla slovenská policie svůj
vůz a psovodi své dva psy, což
děti velmi potěšilo. Odpoledne
si všichni užili v aquaparku, večer
pokračoval táborákem a diskotékou. Celý pobyt určitě zpestřily

také oslavy narozenin, které tu
proběhly celkem tři. Na poslední
den byla připravena bojová hra,
odměnou pro děti byly různé
drobnosti. A pak už kolona desíti
vozidel opustila vzorně uklizený
areál a zamířila k domovu.
Podle slov předsedy spolku, byl
celkový finanční náklad na toto
týdenní soustředění cca 200 tis.
Kč, děti platí si samy, dotací
přispěl ČEPS a MŠMT. Papírová
příprava byla tentokrát zdlouhavá a obtížná, také vzhledem
k byrokratickým podmínkám na
Slovensku (počet jednotlivých
listů dokumentace – 800 ks!).
Ale protože čas nečeká, už se
rozjíždí příprava na soustředění
roku 2020, cílem budou Jeseníky.
Na dotaz, jestli potřebuje
basketbal nové posily, odpověděl pan Fridrich, že stav je sice
optimální, ale děti prvních až
třetích tříd do přípravek jsou
vítány. Trenéři pro ně jsou i z řad
tatínků i maminek, jsou posíláni
na kurzy, samozřejmě ne vždy
jim pracovní vytížení dovolí účast
na tréninku. On sám má třídu B,
to znamená, že může trénovat

i ligu. Závěrem připomněl velmi
důležitou věc – zapojení dětí
do sportu slouží jako prevence
nejen proti drogám.
Děkujeme a za město přejeme
hodně sportovních úspěchů.
MÚ ve spolupráci
s předsedou spolku
Mgr. Lubomírem Fridrichem
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Florbalový turnaj „O pohár SC Želva“

Naši hosté byli ubytováni v prostorech školního
klubu a tělocvičny, bylo pro ně připraveno občerstvení a sportovní vyžití na Sportcentru Želva.
Trenéři i hráči byli nadšeni, někteří až uchváceni,
jak krásnou máme halu a zázemí v Dubňanech,
přilehlá sportoviště a krásnou přírodu. Zazněla
slova uznání pro vedení města za podporu turnaje
a celkově sportu v Dubňanech. Spokojenost všech

O víkendu 14.- 15.9.2019 se uskutečnil 1. ročník
florbalového turnaje „O pohár SC Želva“. Toto přání
uspořádat u nás v Dubňanech turnaj podobný turnajům v Brně měli trenéři dubňanského florbalu již
dříve, ale na tak velkou akci by finančně nedosáhli.
Proto, když přišel impulz od vedení města, jestli
bychom byli schopni uspořádat a zorganizovat
florbalový turnaj po celý víkend, bylo rozhodnuto.
Pomalé přípravy započaly už v průběhu ledna.
Trenéři F.A.T.R. Škorpion se několikrát sešli a ladili
poháry, odměny, průběh celého turnaje, rozpis
zápasů a další a další … Během příprav bylo nejdůležitější a asi nejvíce stresující, kolik týmů se
přihlásí. Obesílání asi 100 adres florbalových klubů
a čekání, jestli se někdo bude chtít zúčastnit, bylo
stěžejním a hlavním bodem, od kterého se pak celý
turnaj a přípravy mohly odvíjet.
Kategorie byly dvě a to elévci a mladší žáci, hráči
hráli systém 5+1, což mohlo být pro některé týmy
problémem, kategorie elévů hraje 3+1, tak možná
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zúčastněných byla tou největší odměnou, kterou
jsme všichni, kteří se na přípravách tohoto turnaje
podíleli, mohli dostat. A spokojenost byla veliká
jak ze stran všech trenérů tak i rozhodčích, kteří
zavítali až z Brna a Starého Města. Také oni uznale
hodnotili organizaci turnaje a pohostinnost i zázemí, kterého se jim dostalo. Navzdory déletrvajícím
přípravám, dva dny turnaje utekly jako voda.
Tým lidí, kteří se na akci podíleli, byl opravdu velký, sportovní a zdravotní komise, zástupci a vedení
města, trenéři a další, které ani nebylo vidět, přesto
každá maličkost či větší kousek skládačky, daly
dohromady ten velký kus a všichni pak s radostí
a úlevou mohli sledovat, jak krásná věc se podařila.
Velký, velký dík a uznání všem, kteří byli součástí
příprav tohoto turnaje. Děkuji Vám.
Věřím, že to nebyl poslední ročník a příští rok
budeme pokračovat 2. ročníkem a zavedeme tak
krásnou tradici florbalového turnaje „O pohár SC
Želva“.
Julie Říhová
zastupitelka a členka Sportovní komise

tohle byl důvod, proč se přihlásilo jen 5 týmů.
Zato kategorie mladších žáků byla početnější, a to
8 týmů. Velkou radost nám udělaly zahraniční týmy
ze Slovenska, konkrétně florbalisté VICTORY STARS
- Dubnica nad Váhom a FBC TRENČÍN, kteří turnaj
povýšili na mezinárodní. Dalšími, kteří nás poctili
svojí návštěvou byly týmy FLORBAL VSETÍN, FBC
TATRAN LITOVEL, OČOVSKÁ Hodonín, DRAGONS
Kyjov a dubňanské týmy F.A.T.R. Škorpion.
Město ve spolupráci s trenéry připravilo pro
každého zúčastněného hráče i trenéra velmi hezké
upomínkové dárečky a medaile. Pro 2. a 3. místo
byly připraveny poháry, medaile a krásné ceny
v podobě kupónů do florbalového obchodu. Ale
1. cena, ta nejdůležitější, o kterou se vedly boje, byl
krásný velmi originální keramický pohár vyrobený
v rodinné dílně Kaňovských s typickou dubňanskou
malbou a rovněž kupóny do florbalového obchodu. Poháry byly připraveny také pro nejlepší střelce
a nahrávače v každé kategorii.
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Bratři Andrlovi na MS v biketrialu
František a Lukáš Andrle, dva bráchové, kteří svůj
volný čas nejraději tráví jízdou na kole. A není to
kolo obyčejné, ale speciální, pro někoho zvláštní
– je to kolo bez sedátka, bez přehazovačky. Jelikož
jsou opravdu dobří, tak si vybojovali místa na letošním MS konaném 12. až 18. srpna v jihočeské
vesnici Kramolín – František v kategorii BENJAMIN
(10-12let) a Lukáš v kategorii POUSSIN (7-9let).
František už je ostřílený závodník a tak se s nástrahami připravených tratí dokázal skvěle vypořádat
a v nabité konkurenci starších závodníků se umístil
na výborném 10. místě z 22 závodníků. Lukáš to
měl mnohem těžší. Byl na závodě tohoto typu
poprvé, tratě byly pro něj hodně těžké ( jezdí v této
kategorii první rok) a konkurence byla opravdu
veliká. Přesto bojoval a nakonec vybojoval 9. místo
z 10 závodníků.
Pro oba dva jsou to cenné zkušenosti v mezinárodní konkurenci a přejeme mnoho úspěchů
do dalších závodů.

JISTOTA V NEJISTOTĚ ANEB ZTRÁTY
BEZE ZTRÁT

Pod tímto tajemným názvem se skrývá projekt
neziskové organizace ESPEDIENTE, z. s. působící
ve Veselí nad Moravou. Cílí na pomoc dětem a rodičům v (po)rozvodové či (po)rozchodové situaci.
Všichni si přejeme pro naše děti to nejlepší, ale
ne vždy se nám daří náš cíl plnit, zejména pokud se
nacházíme v tak obtížné životní situaci, jako je rozpad rodiny. Espediente, z. s. Vám nabízí pomocnou
ruku. Pokud se chcete v problematice zorientovat
sami, na webu či Facebooku naleznete mnoho
odborných doporučení a zejména kratičká videa
k lepšímu pochopení vnímání situace dítětem.

Rovněž je možné domluvit si osobní setkání,
na kterém se seznámíte s možnostmi a formami
nabízené pomoci. Můžete tak najít optimální
způsob porozvodové péče o vaše děti, zlepšit si
rodičovské dovednosti, projednat rodičovský plán
a díky včasné pomoci zmírnit negativní prožitky Vás
a zejména pak Vašich dětí na minimum.
Pro více informací o nabídce pomoci a možnosti využívání služeb zcela zdarma navštivte
www.espediente.cz.

Pro zpravodaj napsala maminka
paní Pavla Andrlová

OZNÁMENÍ - zrušení veřejného telefonního
automatu
Společnost O2 Czech Republic a.s. v rámci akce
„Optimalizace 2019“ prověřuje využití veřejných
telefonních automatů a podle jejího zjištění automat v Dubňanech na adrese Nám. 15 dubna
vykazuje dlouhodobě minimální provoz.
Vzhledem k tomu, že jeho další provozování
není ekonomicky opodstatněné, bude telefonní
automat zrušen. Rušení telefonního automatu
bude probíhat během 2. pololetí 2019 v několika
etapách (demontáž telefonního automatu a následně zrušení hovorny).
O2 Czech Republic a.s.
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Dnes vaří...

Slovácký rok v Kyjově

pan Viktor Hunkař, kuchař Restaurace s minipivovarem u Kače
v Dubňanech
Plněné pečené papriky
Suroviny:
• Červené papriky (masité velké)
• Šunka
• Sýr - každý jaký má rád... (gouda, romadur, eidam, uzený,
ementál)
• Vejce
• Sůl, pepř, olej (olivový vhodnější)
Postup:
Papriky podélně rozkrojíme
i se stopkou, vyčistíme jadřinec,
ale stopku začistíme pouze zevnitř (aby nám nevytekla náplň),
postříkáme olejem, mírně osolíme, čerstvý ml. pepř (nahrubo),
přidáme šunku a sýr na kostičky,
pečeme 15 minut na 200°C,
pak přidáme vejce, buď celé,
nebo rozmixované. Dopečeme
5-10 minut.

• Sůl, pepř, koření dle chuti,
česnek
• Majonéza, kečup
• Salát (polníček, hlávkový, římský) paprika, rajče
• Olej
• Bulka nebo tortilla
• Vývar vepřový
Postup:
Maso naložíme den, dva předem (koření, sůl, olej), pečeme
pomalu 120°C 3-4 hodiny na
cibulovém podkladu. Dostatečně
pod hladinou vývaru. Maso pak
natrháme a plníme do opečené
bulky nebo tortilly spolu s majonézou, kečupem nebo dresinkem
a zeleninou.

• Kmín drcený
• Sůl
Postup:
Filet z kapra získáme postupným podélným odřezáváním
masa od hřbetu kapra k břichu
a dále k ocasu. Špičkou ostřejšího nože pomalu po skeletu.
Získáme dvě půlky kapra téměř
bez kostí. S kůží maso líp drží
a je chutnější. Nakrájíme na
hranolky asi 2 cm. Do misky
dáme vodu, sójovou omáčku,
solamyl, česnek, zázvor, kmín,
papriku, sůl. Rybu marinujeme
1-3 hodiny. Také můžeme ihned
obalit v hladké mouce s mletou
paprikou. Smažíme ve větším
množství oleje, ocedíme přes
cedník do druhé pánve a pokračujeme ve smažení.
Hotové namáčíme v dresinku
z kysané smetany a čerstvého
křenu nebo kysané smetany
a nasekané petrželové nati (pažitky).

Kapří hranolky-nejen z kapra
(sumec, candát)

Trhané vepřové maso v bulce
nebo tortille
Suroviny:
• Vepřová plec 1,5 kg
• Cibule 0,5 kg

Suroviny:
• Filet kapří
• Voda
• Sójová omáčka (nemusí být)
• Paprika mletá
• Solamyl, hladká mouka
• Česnek (sušený vhodnější)
• Zázvor mletý

Foto: Hana Holomčíková

Foto: Zbyněk Maděryč

Foto: Richard Smolák

Foto: Zbyněk Maděryč

Přejeme dobrou chuť!
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Evidenční číslo: MK ČR E 22507. Vydavatel: Město Dubňany, IČO: 00284882, se sídlem Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany.
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Foto: Zbyněk Maděryč

Pozvánky na společenské

a kulturní akce do konce roku 2019
Říjen

1. 10. Kurz trénování paměti, KIC
5. 10. Bleší trh - KIC
12. – 13. 10. Dubňanské krojované hody

Listopad

2. 11.
11. 11.
17. 11.
23. 11.
30. 11.

Kurz olejomalby metodou Bob Ross – KIC
Než si koupíš vstupenku – pohádka pro děti – KD
Připomenutí 30. výročí Sametové revoluce – KD
Kdyby ty mobily nebyly – KD
Vánoční jarmark - ZŠ

7. 12.
13. 12.
14. 12.
17. 12.
19. 12.
25. 12.

Koncert k 10tému výročí Sborečku z Dubňan – KD
Výchovný koncert ZUŠ – KD
Zimní radovánky – KIC
Vánoční koncert Yvetta Blanarovičová – KD
Vánoční koncert žáku ZUŠ – KD
Perníčková zábava – KD

Prosinec

POZVÁNKA NA DUBŇANSKÉ HODY
Dubňanská chasa a Dubňanští stárci si Vás dovolují pozvat na

tradiční krojované hody,
které se uskuteční dne 11. - 13. 10. 2019.

V sobotu 12. října v 15.00 odstartuje stavění máje u KD,
za každou pomocnou ruku budeme rádi.
Večer se můžete těšit na hodovou diskotéku na téma Květinové děti,
zahraje Agentura Tarock.
V neděli 13. října v 10.30 proběhne hodová mše svatá v kostele sv. Josefa.
Ve 14.00 sraz krojovaných u KD a 14.30 krojový průvod pro stárku a k městskému úřadu
žádat o povolení hodů. Večer k poslechu a tanci zahraje CM Friška a DH Vracovjáci.
Těší se na Vás stárka Veronika Landkamerová a stárek Pavel Příkazský.

