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Vážení spoluobčané,
každodenní radosti i smutky postihují každého z nás. I naši
obec postihl smutek, když nás 3. 11. 2001 náhle opustil starosta
naší obce, pan Jaroslav Sobotka.
Odešel náhle, plný elánu ještě něco dobrého vykonat pro tuto
obec. Ještě jednou bych chtěla poděkovat jeho rodině za jeho
obětavou práci a zároveň dodržet slib, že toto volební období
zdárně dokončíme.
Společné soužití v jedné obci či ulici je obrovskou zkouškou
tolerance, vzájemné pomoci a odpuštění, i když to mnohdy není
jednoduché.
Chtěla bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří pomohli
prožít loňský rok v pohodě, radosti a každodenní normálnosti, kteří
svým, byť i sebemenším dílem, přispěli k tomu, že jsme se cítili
dobře. Všem těmto lidem patří mé poděkování.
Pro letošní rok Vám přeji hodně zdraví, rodinné pohody a
osobních i pracovních úspěchů.
Jana Mašová
starostka
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Spoleèenská kronika

„
Vyklická Kateřina
Fukalová Adéla
Řezníček Lukáš
Houdková Martina

č.p. 106
č.p. 166
č.p. 100
č.p. 7

Čech František
Jelínková Marie
Chudárek Bohuslav
Vystrčilová Marie
Mašek Pavel
Kohout František
Sobotka Jaroslav

č.p. 1
č.p. 26
č.p. 33
č.p. 143
č.p. 93
č.p. 67
č.p. 17

Sauerová Iva
Sauer Dominik
Beneš Karel
Benešová Zdeňka
Beneš Karel ml.
Beneš Marek
Beneš Pavel

č.p. 102
č.p. 102
č.p. 149
č.p. 149
č.p. 149
č.p. 149
č.p. 149

Tkaný Pavel
Staňková Jaroslava
Kadlec Petr
Kadlecová Jana
Kadlec Petr
Dvořáček Jiří

č.p. 92
č.p. 6
č.p. 85
č.p. 85
č.p. 85
č.p. 83

ÿ
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Ke dni 31. 12. 2001 mají Dolní Dubňany 471 obyvatel.
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Významná životní výroèí letos oslaví
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Halámek Radek
ing. Kocandová Jiřina
Kohoutková Jiřina
Kohoutková Ludmila
Novotný Antonín
ing. Fráňa Václav

č.p. 10
č.p. 152
č.p. 91
č.p. 105
č.p. 57
č.p. 103

ing. Kolář Karel

č.p. 26

Abrahám Alois
Blažek František
Břinková Anna
Pospíšilová Marie
Šustr Miloslav

č.p. 75
č.p. 76
č.p. 20
č.p. 16
č.p. 13

Břinek Vladimír
Pecinová Anna

č.p. 20
č.p. 109

Dvořáčková Jarmila
Kalinová Marie
Kohoutková Ludmila
Votavová Ludmila

č.p. 22
č.p. 128
č.p. 27
č.p. 30

Borešová Jarmila
Čech František
Čechová Anna
Kohoutová Blažena
Pecinová Marie

č.p. 86
č.p. 24
č.p. 119
č.p. 108
č.p. 43

Kohoutová Terezie

č.p. 28

Jedlička Stanislav

č.p. 131

Obecní zastupitelstvo přeje všem oslavencům hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody
do dalších let.
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Mateøská škola
Ve školní roce 2000/2001 navštěvovalo mateřskou školu celkem 20 dětí.
K 1. 9. 2001 odešlo do školy 9 dětí:

Jan Urbánek
Hana Albrechtová
Adéla Němečková
Václav Pecina
Denisa Drápalová
Petr Sobotka
Martin Pospíšil
Zdeněk Smejkal
Tomáš Rumian

K zápisu se dostavilo celkem 7 nových dětí:
2 děti z Tulešic:
Jana Grunová
Natálie Hubatková
z Horních Dubňan: Daniel Šimčík
4 místní:
Milan Fukal
Patrik Urbánek
Vladislav Kohoutek
Petr Kohout
Během hlavních prázdnin se přistěhovali Kohoutovi z Dobřínska, takže k 1. 9. 2001 bylo
v mateřské škole 19 dětí.
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Kultura
.
§
§
§
§
§
§
§
§
§

¯

Myslivecký ples
Zahrádkářský ples
Maškarní ples dětí
Tradiční beseda s důchodci
Školní velikonoční jarmark
XV. Festival dechových hudeb
Václavské hody
Školní vánoční koncert a jarmark
Štěpánská zábava

Fotky z XV. Festivalu dechových hudeb
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Základní škola
Základní škola Dolní Dubňany je vesnická trojtřídní škola, kterou navštěvují žáci
ze dvou spádových obcí – Dolních a Horních Dubňan. Kromě toho již 4. rokem tvoří část
našich žáků děti z Rešic. V září roku 2001 nastoupilo celkem 67 žáků. Na této škole
působím ve funkci ředitelky 10. rok.
V současné době mi při mém snažení vydatně pomáhají tyto kolegyně:
učitelky:
Mgr. Petra Kameníková
Markéta Kalinová
vychovatelky:
Jana Černá
Andrea Drápalová
školnice:
Hana Bartuňková
Pět let jsme vyučovali podle osnov Obecné školy, jež nám plně vyhovovaly.
Domníváme se, že k plynulejšímu přechodu dětí z mateřské do základní školy je Obecná
škola ideální. Vyhovovaly nám její cíle, záměry, metody práce, které podněcovaly dítě
k aktivitě v průběhu vyučování .
Po zařazení 5. ročníku na 1. stupeň ZŠ jsme se rozhodli odstoupit od projektu
Obecná škola a přejít k Základní škole z těchto důvodů:
- zařazení projektu Základní škola na obou spádových školách v Mor: Krumlově
(odbourání potíží při přechodu na 2. stupeň)
- zvládnutí učiva nutného k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na gymnázium
Metoda, která se nám velmi osvědčila, je metoda celoročních projektů.
Jedenkrát týdně věnujeme blok 3 vyučovacích hodin projektovému vyučování. Děti jsou
vedeny k samostatnému získávání informací z literatury, k pořizování přehledných
výpisků, tvorbě plakátů a ke spolupráci ve skupinách. Letos se učíme o Evropě.
Výstupem je spousta vědomostí navíc a vlastnoručně vyrobená kniha. Pedagogické
pracovnice, které s dětmi projekt realizují, zpracovaly své zkušenosti do soutěžní práce
zaslané do celostátní soutěže Pedagogická tvořivost pořádané ministerstvem školství.
Tato práce získala 3. cenu.
Oblibu si získala také tzv. Barevná středa. Využívá prvky Daltonského plánu
uspořádané do 2 vyučovacích hodin. Pro názornost Vás zasvětíme do jejího průběhu:
• učitelka připraví na lístečky celkem 9 úkolů z českého jazyka, matematiky, angličtiny,
vlastivědy a přírodovědy. Děti si chodí pro úkoly a plní je v libovolném pořadí.
• Když si neví rady, hledají v učebnicích, encyklopediích, radí se s kamarády.
• Teprve pak, pokud je to třeba, si přijdou pro radu za učitelkou.
Pro realizaci těchto záměrů je třeba vytvořit tým pedagogických pracovníků
schopných tvořivé práce, ochotných dále se vzdělávat. Chceme- li, aby naše vyučování
bylo moderní, jeví se nezbytným setkávat se a vyměňovat si zkušenosti s učiteli
pracujícími podobnými metodami, studovat pedagogickou literaturu a časopisy. Pokud
spatříte před školou spoustu aut, je to známka toho, že v naší škole pořádáme seminář.
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Ve škole s přespolními
žáky sehrává důležitou roli školní
družina. V současné době máme
zapsáno 50 dětí. Děti jsou
rozděleny do 2 oddělení podle
věku. Činnost školní družiny je
zaměřena na estetickovýchovné a
pohybové aktivity.
Za velice důležité pro naši
práci považujeme i podporu
rodičovské
veřejnosti.
Vždy
v prvním školním týdnu pořádáme
společnou schůzku s rodiči, na níž je informujeme o organizačních záležitostech celého
roku. Na ni pak v dalších měsících navazují individuální pohovory o prospěchu dětí –
přibližně každé čtvrtletí. S používanými metodami práce seznamujeme rodiče i prarodiče
pravidelně 2 krát ročně – koncem měsíce října na Dni otevřených dveří a u příležitosti
Dne matek v květnu. Dále navštěvují školu při Vánočním jarmarku
V polovině června organizujeme Slavnost zkoušek, což jsou vlastně písemné
práce z českého jazyka a matematiky, vhodně motivované, ve slavnostní atmosféře.
Tato aktivita slouží k tomu, aby se děti zbavovaly stresu z přijímacích zkoušek
a důležitých písemných prací.
Netvrdíme, že chování našich žáků je bez chyb. Chyby dělá každý. A v takovém
množství dětí se přece jen tu a tam nějaký prohřešek vyskytne. Avšak na mimoškolních
akcích bývají naši žáci ve srovnání s jinými hodnoceni cizími lidmi jako velmi ukáznění
a zdvořilí.
Všechny naše aktivity směřují k tomu, aby se škola stala kulturním centrem obce,
její vizitkou. Aby děti, které ji absolvují, byly dobře připraveny k dalšímu studiu, dobře se
uplatnily ve společnosti a aby na svoji školu rády vzpomínaly.

PaedDr. Zdeňka Procházková, ředitelka

Více informací o základní škole naleznete na internetových stránkách: http://zsdodub.zde.cz
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Organizace

õ

Myslivci

Myslivecké sdružení Dolní Dubňany má v současné době 20 členů a využívá
honební pozemky v katastru naší obce o rozloze 745 ha. Činnost je zaměřena převážně
na chov zvěře a pravidelné zakrmování v krmelcích a zásypech.
V loňském roce bylo nakoupeno a vypuštěno do honitby 12 zajíců a 60 bažantů.
Pro účely poplatkového lovu bylo nakoupeno, odchováno a vypuštěno na
rybníku Balaton 300 ks divokých kachen. V rámci pomoci OÚ v Dolních Dubňanech jsme
provedli úklid a spálení klestu po těžbě v obecním lese včetně provedení oplocení po
výsadbě lesních stromků. Účastnili jsme se příprav a průběhu XV.festivalu dechových
hudeb včetně finančního příspěvku na tuto akci.
Završením celoroční činnosti MS Dolní Dubňany bylo uspořádání tradičního
mysliveckého plesu 4. ledna 2002.
ing. Josef Řezanina
předseda MS
Všem členům Mysliveckého sdružení obecní zastupitelstvo děkuje za práci
a pomoc při akcích pořádaných v obci a těší se na další spolupráci.

f

Hasièi

Do různých akcí pořádaných v obci se zapojuje také 66 členů SDH v Dolních
Dubňanech. Mezi pracovní aktivity patří sběr železa, čištění požární nádrže a údržba a
čištění potoka. Sportovní družstva mužů a žen se účastní závodů započítaných do „Ligy
znojemského okresu“, kde se ženy zařadily celkově na 2. a muži na 6. místo. Těchto
výsledků dosahují pod velmi dobrým vedením pana Stanislava Ševčíka, velitele SDH v
Dolních Dubňanech, za což mu patří poděkování.
Odlehčením sportovních a pracovních aktivit bývá pořádání „Letní noci“
(rozloučení s létem) a tradiční Štěpánské zábavy.
Všechny tyto akce by nemohly být pořádány bez finančního přispění obecního
úřadu a soukromých podnikatelů, kterým patří největší dík.
Radek Halámek
velitel sport.družstva
Také členům SDH v Dolních Dubňanech obecní zastupitelstvo děkuje za
pomoc při zvelebování obce a přeje hodně dalších úspěchů při soutěžích.
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Knihovna
Knihy se půjčují každou středu od 16:00 do 18:00 hod.
Celkový počet svazků je 2 170.
V roce 2001 obec zakoupila 13 nových knih v hodnotě 2 175,- Kč. Touto částkou nebyl
celkový rozpočet knihovny vyčerpán.
Nutno podotknou, že i díky JE Dukovany se v předchozích letech knižní fond rozšiřoval.
Děkujeme také občanům, kteří do knihovny darovali vlastní knihy. Jsou to:
paní Kohoutová č. 28
Čechovi č. 24
paní Pecinová č. 109
Pařízkovi č. 118
pan Krejčí č. 135
paní Šťastná č. 121
I přesto, že jsou to knihy starší, stále mohou být pro nás přínosem a být nám prospěšné.
V letošním roce se bude do knihovny instalovat počítač, určený hlavně dětem a mládeži,
aby se mohli lépe seznámit a zdokonalit v práci na počítači.

Marta Sobotková
knihovnice

¨
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Plynofikace
Vážení spoluobčané,
v roce 2000 zastupitelstvo obce zrealizovalo podpisovou akci, kde se měli
možnost spoluobčané vyjádřit, zda mají zájem o vytápění plynem. Na základě kladného
vyjádření občanů k otázce plynofikace obce následně probíhalo několik jednání a diskusí
na různých úrovních. Výsledkem bylo založení „Sdružení obcí“, jež zahrnuje Dolní
Dubňany, Dobřínsko, Dukovany, Horní Dubňany, Rešice, Čermákovice, Tulešice a
Jamolice. Založení tohoto „Sdružení“ je jednou z nepsaných podmínek, která zvyšuje
šanci na přidělení Státní dotace z Fondu Ministerstva životního prostředí.
Na podzim loňského roku došlo k přejmenování „Sdružení“ na „Svazek obcí“
z důvodu nového znění zákona a následovalo další administrativní zpracování této
změny. Koncem roku 2001 podal „Svazek obcí“ žádost o dotaci na Ministerstvo životního
prostředí. V únoru letošního roku přišlo kladné vyjádření a dotace ve výši
10 992 500,- Kč byla „Svazku obcí“ přidělena.
V měsíci březnu letošního roku proběhne výběrové řízení na samotnou
realizaci stavebně dodavatelských prací spojených s plynofikací obcí Svazku. V letošním
roce chceme v době vegetačního klidu položit středotlaké potrubí mezi obcemi Svazku a
příští rok započnou práce se samotnou plynofikací obcí.
Je též zpracovaný projekt na II. etapu vodovodu. Náš záměr je spojit při
jednom rozkopání obce realizaci plynu i vody.
Není před námi jednoduchý úkol. Jedná se o dosti rozsáhlou investiční akci
jak pro obec, tak pro samotné občany. V současné době je to ale poslední možnost
plynofikovat obec a dostat nějaké dotace. Dotace nám byly přiděleny a to ostatní je jen
na nás všech, ale myslíme si, že je lepší žít v čistém, nezačouzeném a upraveném
prostředí.
Vždyť to děláme nejen pro sebe, ale i pro budoucí generace.

obecní zastupitelstvo Dolní Dubňany
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Nový zákon o odpadech
Dva důležité odstavce nového zákona:
1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti předcházet vzniku odpadů,
omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit musí
být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí,
a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními předpisy.
2) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto
zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití
odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
Změna nastává pro občany v okamžiku placení: občan neplatí jenom za popelnice, občan platí
za to, že je tvůrcem odpadu.
Výše poplatku za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálních odpadů je
stanoveno na 330,- Kč pro každou osobu trvale hlášenou na jeden kalendářní rok.
Chalupáři hradí poplatek 330,- Kč za chalupu a jinak platí poplatek v místě svého trvalého
bydliště.
Poplatek se platí obecnímu úřadu, datum vybírání bude upřesněno místním rozhlasem.
Shromažďování odpadu:
Domovní odpad – do popelnic, popelnice přistavovat k odvozu pouze plné. Pokud přistavíte
popelnici poloprázdnou, je počítána jako plná, čímž se zvyšují náklady. Poplatek 330,- Kč se
může do budoucna snižovat nebo taky zvyšovat. To záleží na nás všech, kolik vyprodukujeme
odpadu.
Sklo – shromažďování v kontejnerech za hospodou
Plasty - shromažďování do pytlů u tenisového kurtu
Železný šrot – sběr několikrát ročně zajišťuje SDH Dolní Dubňany
Kontejnery – budou přistaveny v jarních měsících
Co si musíme zapamatovat:
Tvůrcem odpadu je každý člověk planety a zodpovědní lidé směřují člověka k tomu, aby si
uvědomil závažnost působení odpadů na životní prostředí.
Každý občan má právo nahlédnout do zákona i do podkladových materiálů hospodaření
s odpady.
obecní zastupitelstvo Dolní Dubňany
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Dokonèené akce roku 2001
1
2
3
4
5
6
7
8
9

V srpnu byla provedena rekonstrukce školního bytu v hodnotě 245 320,- Kč, která
byla dotována částkou 120 000,- Kč.

Parková úprava u autobusové zastávky a výsadba třešní u Lipy v hodnotě
40 833,- Kč.

Bylo opraveno koryto potoka na návsi a v Močidlech, v nové ulici u zahrady
vybudovány odvody srážkové vody, což si vyžádalo 37 900,- Kč.

Osázení nového lesa (v Pipelích) v hodnotě 58 700,- Kč, státní dotace činily
26 550,- Kč.

V září byla instalována stropní a boční světla v sále místního pohostinství.

Byla rozšířena elektrická síť na stavbu rodinného domku manželů Pospíšilových
v ceně 17 000,- Kč.

Byl uhrazen příspěvek na plynofikaci obce v hodnotě 500 000,- Kč.

Byla provedena projektová dokumentace na vodu, která činila 221 404,- Kč.

Česká spořitelna darovala naší obci 3 ks starších počítačů, které byly přiděleny
mateřské školce, školní jídelně a obecní knihovně.
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Návrh akcí na rok 2002
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Zakoupení nového počítače a kopírky pro obecní úřad.

Vybudování pevného podia na hřišti pro festival dechových hudeb.

Zbudování čekárny u autobusové zastávky.

Vymalování sálu místního pohostinství, zakoupení 10 stolů a natření oken
v pohostinství.

Oprava sociálního zařízení ve škole.

Zakoupení 4 ks posypových nádob (na údržbu chodníků v zimních měsících).

Rozšíření rozhlasu do nové ulice u zahrady.

Úhrada příspěvku na plynofikaci obce - 1 000 000,- Kč.

Nákup hasících hadic a oprava čerpadla pro SDH Dolní Dubňany.

Příspěvek 8 000,- Kč na nákup knih pro místní knihovnu.
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II. etapa přípravy vodovodu.
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