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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
starý rok již máme téměř tři měsíce za sebou a po únorových mrazech, které
nás potrápily, čekáme na příchod Velikonoc. Pro někoho největší křesťanské
svátky v roce, pro jiné příchod jara, které se chystá vystřídat paní zimu,
den se prodlužuje, vzduch je voňavější. Příchod jara nám také zvěstují
ptáci svým ranním zpěvem. Sluníčko nás pomalu začíná vytahovat na naše
zahrádky a svět se nám zdá hned veselejší.
Přeji Vám všem krásné Velikonoční svátky, hodně jarního sluníčka, které
po zimních zachmuřených měsících všichni potřebujeme. Také Vám přeji
pevné zdraví, štěstí, dostatek energie, klid a pohodu a to, nejen v rodině,
ale i v duši.
Děkuji také všem spoluobčanům a spolkům za sebemenší pomoc obci ať,
už jde o úklid okolo svých domů nebo při pomáhání uskutečnit naplánované
obecní akce.
Moje velké poděkování patří všem sponzorům a dárcům, kteří nám
dlouhodobě pomáhají uskutečnit naše kulturní a společenské akce. Za
vstřícnost a finanční podporu ještě jednou mnohokrát děkuji.
Jana Mašová, starostka obce

Rok 2018 je rokem volebním. Prezidentské volby máme již za sebou, na
podzim nás čekají komunální volby, kdy si budeme na čtyři roky volit nové
členy do zastupitelstva obce. Noví členové zastupitelstva se musí nejprve
seznámit s prací a povinnostmi zastupitele, ale především zajistit chod
obce, poté si musí prostudovat zákony, obecně závazné vyhlášky, interní
směrnice, osvojit si musí také různá pravidla a předpisy. Věřím, že nově
zvolení členové zastupitelstva obce se dobře zhostí své povinnosti a naši
obec budou nadále rozvíjet.
Jana Mašová, starostka obce
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Společenská kronika roku 2017







Do
přivítali99spoluobčánků
spoluobčánků
Do života jsme přivítali
Do
se přistěhovalo
přistěhovalo 77občanů
občanů
Do naší
naší obce
obce se
Z
naší obce
obce se
se odstěhovalo
odstěhovalo 15
15občanů
občanů
Z naší
Naše
spoluobčané
Naše řady
řady opustili
opustili 44 spoluobčané
Sňatky
Sňatky 55

Ke dni 31. 12. 2017 měla obec Dolní Dubňany 482 obyvatel.

Významná životní výročí v roce 2018
50 let

Marcela Čechová		
LenkaVotavová		
Marie Sobotková 		
Roman Bartůňek		

Jitka Pospíšilová
Alena Staňková
Pavel Sobotka
Vladimír Staněk

60 let

Marie Řezaninová		
Marie Formánková		
Jiří Pospíšil			

Josef Tuza
Jan Baláž
Anna Pospíšilová

65 let

Věra Čurdová			
Karel Vyžrálek		
Marie Kozlíčková		
Vlastimil Čech

Jana Halámková
Zdeňka Kohoutková
Jana Chvátalová

70 let

Josef Solil			
Marie Kohoutová		
Bořivoj Kohoutek		
Jiří Kohoutek

Václav Pecina
Ludmila Solilová
Jana Kohoutová

		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		

4

75 let

Jan Kříž			
Bohuslav Nováček

80 let

Jiřina Šmídová			
Ludmila Tručková
Václav Sobotka 		
Bohuslav Holý
Marta Věžníková

90 let
91 let
97 let

Marie Kocandová

		
		
		



Jaromír Houdek

Marie Kalinová
Marie Rohovská
Zastupitelstvo obce přeje všem oslavencům hodně
zdraví, štěstí, lásky a pohody do dalších let.


Hospodaření obce v roce 2017
Příjmy: 2017						
Výdaje: 2017						
Přebytek z minulých let k 31. 12. 2017		

9 449 823,- Kč
7 320 265,- Kč
5 441 397,- Kč

H
OSPODAŘENÍ
V ROCE 2017
Získané
dotace v roceOBCE
2017				

1 150 430,- Kč

Schválený rozpočet na rok 2018 			

8 493 400 ,- Kč

Příjmy: 2017
Výdaje: 2017
Přebytek z minulých let k 31. 12. 2017

Přehled realizovaných projektů 2007 					Financování
Získané dotace v roce 2017zdroje Podpora - dotace
				Vlastní

9 449 823,7 320 265,2017
5 441 397,-

1 150 430,-

Rekonstrukce
víceúčelové
3 654
Schválený
rozpočet na
rok570,2018Kč 9 700 000,- Kč Min. pro místní
budovy - Obecní úřad 						
rozvoj
8 493
400 ,-Kč
Přístřešek u OÚ			
118 000,- Kč
Rekonstrukce ven. osvětlení
139 831,- Kč
118 000,- Kč Rozvoj venkova
+ nákup rozhlasové ústředny					
JMK
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Rekonstrukce budovy č.p 166
932 708,- Kč
433 000,- Kč Rozvoj venkova
- byty								
JMK
Výměna střešní konstrukce, oken, dveří, vrat, odvodnění objektu, fasáda objektu.
Základní škola:
Úspora energie 		
946 889,- Kč
1 361 044,- Kč Min. Život.
budova ZŠ, výměna oken a dveří, 				
prostředí
zateplení budovy včetně půdy
Odvodnění terénu u ZŠ		
Altán u školy			

75 000,- Kč
38 000,- Kč

Interaktivní tabule 3 kusy

121 000,- Kč

119 000,- Kč Energoregion 2020

Vybavení ZŠ a MŠ celkem
381 784,- Kč
285 680,- Kč Nadace ČEZ
lavice, židličky, stolky, nábytek, veškeré venkovní herní prvky, vypalovací pec
Vybavení školní jídelny - el. kamna,
robot, myčka nádobí		
210 000,- Kč
Nová elektroinstalace
v budově ZŠ			
294 366,- Kč

140 000,- Kč Nadace ČEZ

Budova č.p. 45 místní pohostinství včetně společenského sálu:
Výměna oken a dveří 		
125 371,- Kč
58 200,- Kč Rozvoj venkova
včetně žaluzií 							
JMK
Pořízení 2 ventilátorů do sálu
27 000,- Kč
Nákup a instalace závěsu
do přísálí 			
41 000,- Kč
Zastřešení pódia na hřišti

48 000,- Kč

70 000,- Kč Nadace ČEZ

Sociální zařízení a sprchy
na hřišti			

152 590,- Kč 1 155 248,- Kč MAS

Herní prvky na návsi		

118 711,- Kč

212 650,- Kč Nadace ČEZ

Místní hřbitov
Oprava hřbitovní zdi a márnice, 424 430,- Kč
vybudování chodníku a urnového háje, pořízení nové zadní vchodové brány
Zrestaurování 3 křížů
1 na hřbitově a 2 v obci

120 000,- Kč
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100 000,- Kč Nadace ČEZ

Kompostárna:
Pořízení traktoru, překopávače,
štěpkovače, síta včetně agregátu

186 065,- Kč 1 342 410,- Kč Životní prostředí

Splašková kanalizace a ČOV
15 374 148,-Kč 37 464 215,- Kč Životní prostředí,
obce Dolní Dubňany 						
JMK, vodovody
Sbor dobrovolných hasičů:
Oprava Avie, nákup hadic
25 000,- Kč
a ponorného čerpadla
Pořízení nového vozidla 		
200 000,- Kč
Fiat DUCATO					
Přívěsný vozík za auto		
51 128,- Kč
Nákup pozemků pro zástavbu
rodinných domů lokalita SAD

1 429 500,- Kč

Vybudování vozovky v ulici
Za zahradou a u č.p. 168 a 170

2 597 065,- Kč

Oprava místních komunikací
po kanalizaci

85 000,- Kč JMK
450 000,- Kč MV
300 000,- Kč JMK

421 560,- Kč

Výměna dopravních značek
52 500,- Kč
50 000,- Kč Rozvoj venkova
po obci 								
JMK
Rekonstrukce chodníků 		
1 439 614,-Kč
I. a II. etapa
Nákup zahradní techniky:
Podvozek + 3 kontejnery
Malá zahradní technika		
Úhrada úvěru - kanalizace
CELKEM
		

190 752,- Kč
31 657,- Kč

50 000,- Kč Energoregion 2020
104 000,- Kč Energoregion 2020

2 025 000,- Kč 			

(k 31. 12. 2017)

- vlastní zdroje 31 933 934,- Kč
- podpora - dotace		
53 598 450,-Kč

Investice obce za období 2007 - 2017
plus veškeré drobné investice a náklady na různé opravy
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85 532 384,- Kč

Dokončené a rozpracované akce
1. Rekonstrukce chodníků II etapa
V roce 2017 byla provedena druhá etapa rekonstrukce chodníků na návsi
a v uličce směrem k zastávce autobusů za 1 021 325,- Kč

2.Založení urnového háje na místním hřbitově
V pravé části nového hřbitova byl založen urnový háj k ukládání zpopelněných
ostatků.

3. Rekonstrukce elektro instalace v ZŠ Dolní Dubňany
O prázdninách proběhla v ZŠ rozsáhlá rekonstrukce elektroinstalace. Vyměněno
bylo veškeré el. vedení k zásuvkám a vypínačům, které bylo doplněno
o vedení v učebnách pro připojení k internetu. Nevyhovující hlavní rozvaděč
byl nahrazen rozvaděčem nehořlavým. V budově bylo také nainstalováno
únikové osvětlení včetně dalších drobných úprav. Po rekonstrukci byly
všechny třídy nově vymalovány. Celkové náklady na tuto rekonstrukci činily
275 891,- Kč částku 195 891,- Kč uhradila obec částku 80 000,- Kč získala
obec z podpory Nadace ČEZ. Za tuto podporu obec Nadaci ČEZ mnohokrát
děkuje.

4. Nákup nového dopravního automobilu a přívěsného
vozíku zásahové jednotce SDH Dolní Dubňany
V měsíci říjnu 2017 slavil místní Sbor dobrovolných hasičů hned dvakrát
- stodvacáté výročí od založení hasičského sboru a předání nového dopravní
automobilu Fiat Ducato.
Nejprve proběhlo žehnání vozidla a poté slavnostní předání klíčů veliteli
zásahové jednotce SDH Dolní Dubňany za účasti náměstkyně hejtmana
Jihomoravského kraje paní Mgr. Ing. Taťány Malé.
Náklady na zakoupení nového hasičského vozidla pomohlo obci zafinancovat
Generální ředitelství hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra
částkou 450 000,- Kč, částkou 300 000,- Kč přispěl ze svého rozpočtu
Jihomoravský kraj, zbývající částku 200 000,- Kč doplatila obec. Obec ještě
přispěla částkou 51 128,- Kč na zakoupení přívěsného vozíku za nové auto.
Za finanční příspěvky výše jmenovaným obec děkuje a věří, že vozidlo bude
sloužit ku prospěchu všem naším spoluobčanům.
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5. Zpracování zastavovací studie pro rodinné domy
– lokalita Sad
Výměna osvětlení u bytovek, obecního úřadu a na hřbitově
Nákup nové zahradní techniky
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Plánované akce na rok 2018
1. Třetí etapa rekonstrukce chodníků v obci
V letošním roce dokončíme rekonstrukci zbývajících chodníků v obci a to
od samoobsluhy po obou stranách ke křižovatce na zahrádkách. Rozpočet
1 570 978,- Kč.

2. Přístavba nářaďovny tělocvičny k budově Základní školy
Naší Základní školu navštívila v loňském roce Školská inspekce, která obci,
jako zřizovateli školy doporučila, aby při využívání tělocvičny při výuce
různých kroužků a provozu školní družiny bylo sportovní nářadí ukládáno
mimo tyto prostory z důvodu nebezpečí úrazu dětí pádem na sportovní
nářadí. I když není moc prostoru vedle budovy pro danou přístavbu, obec
vyhoví bezpečnostním požadavkům a přístavek na nářadí k tělocvičně
postaví. Plánovaný rozpočet přístavby je 450 000,- Kč bez DPH. Obec na
tuto investici požádala o dotaci na Rozvoj venkova Jihomoravského kraje.
Zda budeme úspěšní, to se dozvíme ke konci měsíce března.

3. Stavební pozemky
V lokalitě Sad vznikne 9 stavebních pozemků. Byla podána žádost u společnosti
E.ON o přivedení elektrické energie k daným stavebním pozemkům. Po vypracování
stavebního záměru bude vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové
dokumentace inženýrských sítí. Jedná se o projektovou dokumentaci splaškové
a dešťové kanalizace, vodovodního řadu, plynofikace, veřejného osvětlení,
místního rozhlasu a vozovky. Projektová dokumentace musí být vyhotovena
ve třech podobách. První pro územní rozhodnutí, druhá pro stavební povolení
a třetí prováděcí dokumentace je zapotřebí k výběrovému řízení na zhotovitele
stavby sítí. Po vyřízení územního a stavebního povolení započnou stavební práce.

4. Výměna herních prvků u bytovek
Na veřejném prostranství u bytovek čekají na výměnu zastaralé stávající
herní prvky pro děti. Výměnu si tyto prvky zaslouží již delší dobu nejenom
z bezpečnostního hlediska, ale i proto, že nesplňují normu pro provoz
dětských hřišť a nikdo nám na tyto herní prvky nedá revizi. Nové herní prvky
budou s dopadovou plochou do výšky 1 m nad zemí z důvodu bezpečnosti.
I v tomto případě obec požádala na herní prvky o dotace.
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5. Revitalizace zeleně u OÚ a na návsi
Obec nechala vypracovat projektovou dokumentaci na Revitalizaci zeleně
a ošetření stromů na parkové plochy u Obecního úřadu a na návsi. Obec
taktéž požádala na tento projekt o dotaci. Pokud na dotaci dosáhneme,
provede se ošetření a obnova zeleně parků a výsadba okrasné květeny, jak
na návsi, tak i u Obecního úřadu.

6. Nákup kontejneru
Obec zakoupí ještě jeden kontejner na BIO odpad. V obci budou dvě místa
se dvěma kontejnery na odkládání BIO odpadu. Jedno místo bude na návsi
a druhé u hřiště. Jeden kontejner bude sloužit na zelený odpad a druhý
pouze na větve. Věříme, že třídění BIO odpadu na zelený odpad a větve
ulehčí obci likvidaci tohoto odpadu.

7. Pořízení znaku a vlajky obce Dolní Dubňany
Zastupitelstvo obce na svém 28. zasedání schválilo pořízení znaku a vlajky
obce Dolní Dubňany. Návrh znaku a vlajky obce zpracuje firma Ornamento,
Strakonice. Návrhy znaku a vlajky vyvěsíme na úřední desky obce, ve
vestibulu Obecního úřadu a v prodejně Jednoty. Pod návrh, který se Vám
bude nejvíce líbit se můžete podepsat a nebo Váš názor sdělit na OÚ. Vybrán
bude návrh, který získá nejvíce příznivců.
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8.

Ostatní:
Úprava prostranství pro parkování vozidel u bytovek.
Oprava části fasády na budově pohostinství
Ozdravné ošetření stromů v obci
Oprava stavidla na rybníčku v Močidlech



Odpady v roce 2017
Odpady v číslech:
Poplatky od občanů:					

213 080,- Kč

Výdaje za odvoz PDO firmou ESKO-T Třebíč:		
Výdaje za sběr nebezpečných odpadů:		
Velkoobjemové kontejnery:				
Kompostárna:						
Výdaje celkem:				

253 843,- Kč
17 380,- Kč
17 743,- Kč
45 007,- Kč
333 973,- Kč

Obec uhradila v roce 2017 za odvoz
a likvidaci odpadů z rozpočtu obce 			

120 893,- Kč

Porovnání třídění odpadu:

		

Směsný komunální odpad (popelnice):
Sklo:						
Papír:						
Nebezpečné odpady:				
Pneumatiky:					
Plastové obaly:				
Objemný odpad:				
Železo: 					
Biologicky rozložitelný odpad:		
Použitý textil:					

rok 2016

rok 2017

105,724 t
6,436 t
5,563 t
0,275 t
1,000 t
8,874 t
4,270 t
0,120 t
142,333 t
2,244 t

106,724 t
6,768 t
5,847 t
1,000 t
1,425 t
9,678 t
5,920 t
0,120 t
137,957 t
2,136 t

Tak jako každým rokem, znovu apelujeme na občany, aby více třídili odpad
a do popelnic dávali jen to, co tam patří. Děkujeme.

Dávejme odpadům druhou šanci „TŘIĎME ODPAD“
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Informace k odpadům
Popelnice na oleje a tuky z domácností
U obecního úřadu a bytovek byly přistaveny popelnice, kam můžete
odkládat použité oleje a tuky z domácností (ne motorové). Tuky nalejte
do šroubovacích PVC nebo PET lahví a zašroubujte, aby se olej nevylil.
Děkujeme.

Šedý kontejner
U obecního úřadu je přistaven šedý kontejner, který je určen pro sběr
nápojových plechovek, plechovek od potravin a ostatní drobné kovové
předměty z domácností.

Hnědé kontejnery
Po tři roky byly po obci svozovou firmou odpadu ESKO-T Třebíč rozmístěny
hnědé kontejnery na BIO odpad. Do konce roku 2017 byla tato služba
zdarma. Od letošního roku bude tato služba zpoplatněna. Zastupitelstvo
obce rozhodlo, že tuto službu obec nebude využívat a ani za ni platit protože
má vlastní kompostárnu.
Po obci je 5 hnědých kontejnerů, vysypání jednoho kontejneru pro rok
2018 stojí 130 korun, to je 650 korun za týden a za měsíc 2 600 korun.
Nahrazení hnědých kontejnerů bude obec řešit pouze vlastními kontejnery
na BIO odpad.
Přes zimu ponecháme jeden zelený kontejner na návsi na drobný BIO
odpad z domácnosti, který přes zimu vyprodukujeme. K bytovkám přistavíme
hnědou popelnici na drobný BIO odpad, kterou po naplnění pracovníci obce
vysypou a uloží na obecní kompostárnu.

Svoz nebezpečného odpadu bude v naší obci dvakrát do roka a
to na jaře a na podzim. Jarní svoz nebezpečného odpadu bude 21. 4. 2018
od 8:05 – 8:35 hod. u obecního úřadu.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci
květnu, přesné datum bude včas oznámeno rozhlasem a na webových
stránkách obce.
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Kam s použitými pneumatikami
Odevzdávejte použité pneumatiky na místa zpětného odběru.
Místa bezplatného zpětného odběru pneumatik bez podmínky koupě
nových výrobků v našem okolí:
AUTO – JF s. r. o., Medlice 20		
Firma KAVYL, spol. s r. o. Mohelno 563
Agroservis Trading a. s., Višňové 358 Pneuservis Bazal, Skalice 194
Vipatrans, spol., s. r. o., Hladov 76, Hrotovice
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Kam s použitými pneumatikami?
Věděli jste, že…
Z recyklovaných
pneumatik lze
vyrobit dětská hřiště,
sportoviště a další
užitečné výrobky?

Pneumatiky
lze ekologicky
zlikvidovat či
recyklovat pro
další využití?

Sběrný dvůr či
dokonce černá skládka
nejsou ta pravá místa
pro odevzdání použitých
pneumatik!

Zakoupením
pneumatiky
automaticky
zaplatíte
za její recyklaci?

Odevzdávejte použité pneumatiky
na místa zpětného odběru
Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

Zpětný odběr se provádí:
bez vazby na nákup zboží či služeb

bez ohledu na značku pneumatik

bezplatně

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma
a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do správných
rukou a je garantována její 100% likvidace.
Více informací na www.eltma.cz.
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Kulturní, sportovní a společenský
kalendář na rok 2018
Tvořivé dílničky pro děti spolek MaDěRa			

01 – 03/2018

Myslivecký ples						

7. leden

16. reprezentační ples obce a dechové hudby Dubňanka 27. leden
Dětský maškarní ples, spolek MaDěRa 			
a obec Dolní Dubňany

18. únor

Ostatky - průvod po obci spolek MaDěRa

		

11. únor

Vítání občánků						

25. únor

Noc s Andersenem, ZŠ Dolní Dubňany			

23. březen

Výlet pro děti do Bruno parku v Brně			

15. duben

Beseda se seniory, obec Dolní Dubňany			

20. duben

Pálení čarodějnic – společně s chasou

30.duben

			

Z půdičky naší babičky - výstava starého kuchyňského
nádobí, nářadí a různých starožitností

květen

32. festival dechových hudeb - představí se kapely
3. červen
Kumpánovi muzikanti, Šarovec, Drietomanka-SK a Dubňanka
Den dětí – obec a spolek MaDěRa, místní fotbalové hřiště 10. červen
Expedice za sousedy, obec a mikroregion 			
Moravskokrumlovsko

červen

Školní akademie, náves, ZŠ 					

28. červen

Táborák, letní „minikino“, spolek MaDěRa			

léto
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Loutkové divadlo - obec					

září

Rozloučení s létem, spolek MaDěRa 			

1. září

Tradiční Václavské hody				

29.,30. září a 1. října

Tvořivé dílničky pro děti, spolek MaDěRa			

10 – 12/2018

Drakiáda, spolek MaDěRa

				

říjen

Putování za strašidly, MŠ + obec				

říjen

Mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromu, vystoupení dechové
hudby Dubňanka a chrámového sboru Dolní Dubňany
2. prosinec
Vánoční koncert v kostele + vánoční jarmark ZŠ 		

14. prosinec

Štěpánská zábava, SDH Dolní Dubňany			

25. prosinec

Kulturní a společenské akce v obci
Ohlédnutí za přednáškou „Tradice, zvyky a obyčeje
v období pozdního podzimu v našem okolí“
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Desátého listopadu 2017 jsme uspořádali v sále místního pohostinství, ve
spolupráci s panem Mgr. Jiřím Mačudou Ph.D., pracovníkem Jihomoravského
muzea Znojmo, přednášku s názvem „Tradice, zvyky a obyčeje v obcích
Moravskokrumlovska v období pozdního podzimu a adventu“. Povídali
jsme si, jaké tradice panovaly u nás, co se například jedlo od adventu až
do Vánoc a další jiné zajímavosti. Ochutnávku pokrmů pro tuto přednášku
připravily paní Božena Plachá, Marie a Anna Kohoutovy a Jaroslava Kalinová,
kterým patří naše poděkování.
Foto Anna Kohoutová

Vítání občánků
Oproti roku 2016, kdy jsme nepřivítali do života žádného spoluobčánka
jsme za rok 2017 přivítali hned devět nově narozených občánků a s radostí
je přijímáme mezi své spoluobčany. Písničkou naše nejmenší přivítaly také
děti ze ZŠ Dolní Dubňany.
Foto Petr Řeřucha
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Posezení se seniory naší obce
Letošní setkání seniorů se uskuteční 20. 4. 2018 od 15.00 hodin v sále
místního pohostinství. Toto setkání Vám přijde zpříjemnit od 18.00 hodin
Dechová hudba DUBŇANKA.
Pozvání platí pro všechny seniory naší obce, za případné nedoručení
pozvánek na přátelské posezení se obec omlouvá. Obec nemá v dnešní době
možnost zjistit, kdo z našich občanů je již v penzi.
Foto archiv obce
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Z půdičky naší babičky – výstava starého kuchyňského
nádobí, nářadí a různých starožitností
Předem děkujeme spoluobčanům za zapůjčení předmětů pro tuto výstavu.
Foto Anna Kohoutová

Dětský den
Tak jako každým rokem obec ve spolupráci se spolkem MaDěRa uspořádá
10. 6. 2018 na místním fotbalovém hřišti dětský den. Kromě různých soutěží,
které připraví pro děti rodiče se mohou děti těšit na ukázku dravých ptáků
ze záchranné stanice Ikaros Pelhřimov. K dispozici bude také skákací hrad
a malování na obličej. Obec dětem během odpoledne zajistí drobné
občerstvení.
Foto Petr Řeřucha
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Expedice za sousedy na kolech
Mikroregion Moravskokrumlovsko opět uspořádá v měsíci červnu cyklovýlet
s názvem „Expedice za sousedy na kolech“. Opět bude zastávka v každé obci,
kde dostanete do cyklopasu razítko a pro každého účastníka bude připraveno
malé občerstvení. Cíl bude opět v Moravském Krumlově na Vrabčím hájku,
kde bude pro Vás připraveno občerstvení. K tanci a poslechu nám zahraje
Country kapela Paroháči, cyklopasy budou opět slosovatelné.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
Foto archiv mikroregionu
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Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
Naše již tradiční akce mikulášská nadílka a rozsvícení Vánočního stromu
se uskuteční v neděli 2. prosince 2018 v 16. hodin u obecního úřadu.
Předvánoční atmosféru nám opět i v letošním roce přijde naladit svým
vystoupením Chrámový sbor Dolní Dubňany a Dechová hudba Dubňanka.
Za jejich vystoupení jim předem moc děkujeme.
Foto Anna Kohoutová
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Základní škola Dolní Dubňany
Školní rok 2017/2018 jsme zahájili ve zrekonstruované budově. V průběhu
hlavních prázdnin byla provedena rekonstrukce elektroinstalace a všechny
prostory školy byly nově vymalovány. Tyto opravy byly financovány částečně
z prostředků Obce a částečně z prostředků Nadace ČEZ. Do dvou tříd byly
zakoupeny sedací soupravy, které slouží žákům k relaxaci o přestávkách
a při dílnách čtení, a ve třídě v přízemí byl vyměněn koberec. Také tabule
byly opatřeny novým nátěrem.
Základní školu Dolní Dubňany navštěvuje v letošním školním roce 50 žáků:
• 25 žáků z Dolních Dubňan
• 10 žáků z Dobřínska
• 9 žáků z Horních Dubňan
• 4 žáci z Rešic
• 2 žáci z Mor. Krumlova
Škola je organizovaná jako trojtřídní s pěti ročníky.
I. třída – 2. ročník – 5 žáků
5. ročník – 16 žáků – třídní učitelka Mgr. Petra Chvátalová
II. třída – 1. ročník – 9 žáků
4. ročník – 6 žáků – třídní učitelka Mgr. Daniela Harantová Rumianová
III. třída – 3. ročník – 14 žáků – třídní učitelka PaedDr. Zdeňka Procházková
Žáci 1. ročníku se učí číst metodou SFUMATO – Splývavé čtení, k psaní
využíváme vázaného psacího písma. Velkou pozornost věnujeme rozvoji
čtenářské gramotnosti. Snažíme se, aby děti četly, aby se četba stala
pravidelnou součástí jejich života. K tomu by měly sloužit dílny čtení,
zařazované pravidelně 1 x týdně do rozvrhu hodin. V českém jazyce, ale
také v prvouce, vlastivědě nebo přírodovědě se snažíme co možná nejčastěji
zařazovat metody z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Učí
žáky přemýšlet, samostatně se rozhodovat, zaujímat vlastní stanovisko,
vyjadřovat svůj názor, komunikovat. Vy, kteří navštěvujete dny otevřených
dveří víte, o čem je řeč.
V matematice jsou žáci vzdělávání podle koncepce profesora Hejného
doplněnou o důkladnější procvičování jednotlivých typů numerických
příkladů.
Pracujeme podle měsíčních plánů, které mají žáci nalepeny do žákovských
knížek. Každý měsíc provádějí sebehodnocení své práce. Snažíme se vytvářet
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podmínky pro optimální rozvoj dětí nadaných, ale i těch s menším nadáním.
V poslední době evidujeme větší počet žáků s potřebou podpůrných opatření.
Těmto žákům je zajišťována individuální péče dle pokynů poradenských
zařízení.
Druhým rokem pracuje v naší škole školní asistentka financovaná z projektu
Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském
regionu. Tento projekt zpracovalo město Moravský Krumlov pro školy svého
regionu. Několik rodičů již využilo služeb sociální pedagožky, která je
z projektu taktéž placena.
Dále má škola zpracovaný vlastní projekt financovaný z ESF pod názvem
Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem v ZŠ Dolní Dubňany. V rámci
tohoto projektu organizujeme odpolední doučování žáků a jejich přípravu na
vyučování, vzájemnou spolupráci pedagogů v rámci školy (společná příprava
hodin, vzájemné hospitace, následná reflexe), vzdělávání pedagogů a klub
zábavné logiky a deskových her.
V době po vyučování mají žáci možnost realizovat se a rozvíjet své nadání
v nepovinných předmětech a zájmových kroužcích:
sborovém zpěvu, sportovních hrách, náboženství, aerobicu, country
tancích, mažoretkách, keramice, šachách.
Od začátku školního roku jsme kromě běžné výuky stihli:
• 2 dny otevřených dveří
• Návštěvu Městské knihovny v Moravském Krumlově
• Besedu pro rodiče vedenou pracovnicemi Pedagogicko - psychologické
poradny Znojmo
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•

Adventní vystoupení v Jamolicích a na Pohádkových Vánocích
v Moravském Krumlově
• Mikulášskou nadílku ve škole
• Vánoční koncert a jarmark v Dolních Dubňanech
• Divadelní představení Pipi Dlouhá Punčocha v divadle Radost v Brně
• Vystoupení na vítání občánků v Dolních Dubňanech
• Vystoupení kroužku country tanců v Rešicích u příležitosti 10 letého
výroční založení skupiny ŠERO
• Účast na recitační soutěži v Miroslavi
• Výukový program Národní park Podyjí do škol
• Výukový program v mobilním planetáriu
Koncem ledna, na plese obce Dolní Dubňany, byla uspořádána dražba
odloženého páru obuvi s tím, že výtěžek bude věnován naší škole. Byl
to skvělý nápad, který nám přinesl 40 000 Kč, protože každý, kdo zvedl
ruku pro určitou částku, ji posléze poslal na školní účet nebo do školní
pokladny. Všechny finanční prostředky jsou řádně zaúčtovány. Na plese nebo
bezprostředně po něm naši školu podpořili:
Vladimíra Balejová
2 000 Kč
Jana Mašová
4 500 Kč
Ing. Petr Kadaňka
5 000 Kč
Ing. František Šlapanský
5 000 Kč
Agro Sun s.r.o.
6 500 Kč
Ing. Jaromíra Čechová
7 000 Kč
Ing. Josef Tuza 		
10 000 Kč
Všem dárcům děkujeme.
Další příležitostí, jak finančně podpořit naši školu, se nabízí těm, jenž mají
přístup do hlasování o zaměstnaneckých grantech Nadace ČEZ. Pokud by náš
projekt Zlepšení materiálního vybavení sportovních a hudebních kroužků
v ZŠ Dolní Dubňany získal dostatečný počet hlasů, obdrželi bychom od Nadace
ČEZ 30 000 Kč na pořízení fotbalových dresů pro chlapce a kostýmů pro
mažoretky. Náš projekt doporučil zaměstnanec ČEZu, pan Bc. Petr Jackovič.
Děkujeme mu za spolupráci.
Ve zbývající části školního roku nás ještě čeká:
Noc s Andersenem, taneční soutěž v dětských country tancích, den
otevřených dveří u příležitosti svátku matek, školní výlet, výlet rodičů a dětí
na Slovensko, Jahodový pohár v Olbramovicích. V červnu budeme na hřišti
v Dolních Dubňanech opětovně pořádat atletickou olympiádu malotřídních
škol. Školní rok ukončíme 28. 6. 2018 školní akademií. Na všechny mimoškolní
akce zveme nejen rodinné příslušníky našich žáků, ale i veřejnost.
A co říct závěrem? Že si vážíme důvěry, kterou nám rodiče vyjádřili tím,
že posílají své děti do naší školy. Že si velmi vážíme také podpory ze strany
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obce a veřejnosti. Snažíme se, aby do naší školy chodily děti rády, aby ve
vyučování zažívaly co nejčastěji pocit úspěchu a dosahovaly svého osobního
maxima. V rámci celé školy usilujeme o pěstování pozitivních vztahů mezi
dětmi i dospělými. Dobré vzájemné vztahy nebereme jako samozřejmost,
ale jako výsledek práce, kterou musejí vynaložit všichni, jichž se výchovně
vzdělávací proces týká a kteří na něm jakýmkoliv způsobem participují.
PaedDr. Zdeňka Procházková, ředitelka školy
Foto archiv ZŠ

Mateřská škola Dolní Dubňany
O tom, že děti v MŠ v Dolních Dubňanech zažívají každý školní rok spoustu
zábavy a legrace v podobě akcí, které jsou pro ně připravovány, není pochyb.
Jsou to akce připravené přímo pro děti, jejich rodiče, sourozence, prarodiče
nebo širokou veřejnost.
Nejinak tomu bylo i začátkem letošního školního roku, kdy se vedení
MŠ společně se zástupci OÚ rozhodli uspořádat pro děti a veřejnost akci
s názvem „Večer plný strašidel aneb jak se slaví Halloween“. Tato akce se
konala 27. října 2017 a byla určena nejen dětem z MŠ, ale všem, kteří mají
odvahu a chuť se bát.
Na startu se tento den v podvečer u OÚ sešlo kolem 50 startujících dětí,
které si od starostky p. Jany Mašové vyzvedly startovní karty, připravené
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ve dvou variantách pro mladší a starší děti. S těmito kartami děti vyrazily
směle na cestu. Tuto strašidelnou stezku temnými zákoutími naší vesnice
osvětlovalo zhruba 75 vyřezaných dýní a strašidelných světel a děti si na
ní mohly vyzkoušet něco ze svých znalostí o strašidlech jako jsou hejkal,
čarodějnice, bazilišek, bludičky a pavouk. Proč zrovna o těchto? Odpověď
je zcela jednoduchá. Právě tyto nadpřirozené bytosti na ně čekaly na
jednotlivých stanovištích se svými úkoly a jedině za správnou odpověď od
nich obdržely samolepku do hrací karty.
Tato strašidelná cesta byla zakončena u myslivny na kopci, který byl
celý vyzdobený světly, symboly duchů, kostlivců a jiných příšer. Zde na
děti čekal poslední a nejtěžší úkol, protože právě zde musely samy projít
neosvětlený úsek za myslivnou, který byl územím upírů. Na důkaz toho,
že se jim tuto trasu podařilo zdolat, se musely zapsat krví do „Drákulova
deníku“, teprve potom bylo jejich putování u konce a mohly si vyzvednout
u Bílé paní a kostlivce vytouženou odměnu. Že to byl úsek nelehký, o tom
svědčily úzkostné výkřiky některých startujících. Mladší děti tuto trasu
zdolávaly pouze na vlastní přání a v doprovodu svých rodičů, kteří je před
upíry dokázali patřičně ochránit. Po projití posledního účastníka závodu
mohlo začít to pravé veselí u hradu plného duchů, kde děti opékaly párky
a ochutnávaly netradiční pokrmy. Nebyla to hostina ledajaká. Podávaly
se například useknuté prsty, netopíří mufiny, sněhoví duši, vypíchnuté oči
a spousta dalších pokrmů hodných právě strašidel. I přes nepříznivé počasí
se tato akce konala až do pozdních večerních hodin, kdy odcházeli poslední
zimou prokřehlí, ale spokojení účastníci.
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Že se jednalo o akci úspěšnou nelze pochybovat, protože ohlasy od
zúčastněných byly více než kladné. Této akci však předcházelo mnoho
příprav a práce ze stran pořadatelů. Poděkování za spolupráci patří také
všem „strašidlům“, spolku MaDěRa a rodičům za pomoc při vyřezávání
dýní a zajištění dobrot na strašidelnou hostinu. V neposlední řadě patří dík
také Sdružení myslivců za poskytnutí myslivny, útočiště před nepříznivým
počasním. Výsledkem všeho úsilí pak byla zdařilá akce, kterou narušovalo
pouze nevlídné počasí. I když opravdu bylo toto počasí nepříznivé? Co když
to bylo právě naopak a bylo to i počasí „pravé strašidelné“?
Za MŠ v Dolních Dubňanech Zuzana Jakšová
Foto archiv MŠ

Spolek MaDěRa
Již druhým rokem funguje v naší obci sdružení (nejen) rodičů MaDěRa
- Máme děti rádi. V současné době máme 32 „členů“ a budeme velice rádi,
pokud se k nám přidají další ochotní rodiče, prarodiče, mladí - vstup mezi
nás není nijak omezen a přivítáme jakoukoliv pomoc. Kdo by měl zájem se
k nám přidat, najde nás na Facebooku jako „MaDěRa - máme děti rádi“ nebo
se s námi může domluvit osobně.
V loňském roce jsme měli v plánu uspořádat cca 7 akcí pro děti, bohužel
ne všechny se podařilo zrealizovat - někdy bylo na vině počasí, jindy jsme
se „netrefili“ do termínu a mnoho rodičů s dětmi nemohlo přijít. Kromě
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maškarního karnevalu, masopustu a oslav dne dětí jsme v loňském roce
uspořádali letní „minikino“ na hřišti, drakiádu a v zimních měsících jsme se
s dětmi pravidelně scházeli ve tvořivých dílničkách.
Velkou radost máme z účasti na projektu „Krabice od bot“ - v adventním
čase děti společně s rodiči vzali krabice od bot a naplnili je dárky pro děti
z chudých rodin. Tyto krabice jsme pak společně zabalili a odvezli na faru
v Moravském Krumlově, odkud putovaly ke konkrétním dětem. Jsme rádi,
že kromě členů MaDěRy se k nám přidali i někteří další obyvatelé naší obce.
Celkem se nám podařilo nachystat přes 40 krabic. Moc děkujeme všem, kteří
si v předvánočním shonu udělali čas, mysleli na ostatní a dali tak Vánocům
i jiný než materiální smysl! V letošním roce bychom se k tomuto projektu
opět rádi připojili a zveme všechny, aby se k nám přidali! Více informací
naleznete na www.krabiceodbot.cz.
Na letošní rok jsme pro děti připravili harmonogram velice podobný tomu
loňskému - od ledna opět fungují tvořivé dílničky, které se konají každou
lichou středu a na které zveme všechny děti!
V neděli 11. 2. 2018 jsme navázali na loni obnovenou tradici masopustu
v naší obci a i přesto, že mnoho z nás onemocnělo, se nakonec průvod
s harmonikou po obci vydařil. Mockrát děkujeme za milé přijetí, výborné
občerstvení a finanční i „sladké“ dary pro děti!
Následující neděli 18. 2. 2018 se konal tradiční maškarní karneval. Na
účasti se nám bohužel opět podepsala nemocnost dětí i rodičů, ale doufáme,
že příští rok se sejdeme v plné sestavě! Již několik let „ladíme“ karneval do
určitého tématu - letos to byl „Tajemný hrad“. Je to proto, abychom dětem
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výzdobou, kostýmy a třeba i hudbou udělali každý karneval trošku jiný
a zábavnější. Na tomto místě bychom chtěli mockrát poděkovat paní učitelce
Zuzaně Jakšové, která pro nás každoročně ve svém volném čase vyrábí kulisy
a dekorace a následně nám pomáhá zdobit sál. Děkujeme!
Novinkou v letošním roce je výlet pro děti, který organizujeme společně
s obcí. V neděli 15. 4. 2018 pojedeme s dětmi do brněnského Bruno family
parku - zábavního centra, kde se mohou děti vyřádit na mnoha atrakcích.
Oslavy dne dětí letos proběhnou v neděli 10. 6. 2018, kdy pro děti
připravíme zábavné odpoledne jako každý rok. Nebude chybět sportovní
stezka, malování na obličej, skákací hrad, tradiční soutěže na hřišti nebo
ukázka dravých ptáků s komentářem.
Akce na léto nemůžeme moc plánovat dopředu kvůli počasí, ale rádi
bychom zorganizovali táborák u příležitosti začátku nebo konce prázdnin
a alespoň jednou promítli dětem pohádku v letním „minikině“ na hřišti.
Na podzim se společně sejdeme na drakiádě a opět zahájíme provoz
tvořivých dílniček. Bližší informace o každé akci budou zveřejněny na
plakátech a v hlášení místního rozhlasu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat obci za veškerou podporu a všem našim
členům za jejich práci, nápady a nadšení!
Těšíme se na setkání s Vámi na některé námi pořádané akci! 
za MaDěRa - Máme děti rádi
Tereza Vejvalková a Hana Pecinová
Foto: Petr Pecina, Petr Řeřucha
30

Myslivecký spolek
Myslivecký spolek Dolní Dubňany má v současné době 25 členů
a užívá honitbu o výměře 550 ha. Činnost mysliveckého spolku
je zaměřena na chov srnčí a drobné zvěře, pravidelné zakrmování
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obdělávání zvěřních políček, doplňování vody v napajedlech, konání
brigád ať již pro myslivost nebo pro Obecní úřad při organizování
festivalu dechových hudeb. V lednu každého roku pořádáme tradiční
myslivecký ples. Bohužel se ocitáme v období všeobecného poklesu
stavu drobné zvěře. Chemizace zemědělství, velkoplošné obdělávání
pozemků, přemnožení dravců, kteří jsou navíc striktně chráněni,
neustále rostoucí silniční doprava, nepřízeň počasí (extrémní sucho)
- to jsou důvody nízké reprodukce drobné zvěře zejména zajíců
a bažantů v honitbě. U srnčí zvěře je velkým problémem virové
onemocnění papilomatóza, která se značně rozšířila u divočáků potom
africký mor prasat, který je hrozbou i pro domácí prasata.
Lovecká sezóna v roce 2017 se tak vlastně zredukovala na odstřel
spárkaté zvěře a zvěře drobné pro potřebu tomboly mysliveckého
plesu v lednu 2018.
Celkem bylo loni sloveno 14 zajíců, 10 bažantů a 27 kusů srnčí zvěře.
U zvěře škodící myslivosti bylo sloveno 12 ks lišek, dále na
3 společných honech byla slovena 1 liška a 1 kuna.
Ing. Josef Řezanina, předseda spolku


Obec informuje
V OBRAZE – vím, co se děje
Aplikace „V OBRAZE“ pro mobilní telefony Vám přináší přehled aktualit
z webových stránek vybraných obcí, mezi něž se řadí i naše obec. Upozorní
vás na nově vložené dokumenty a zprávy na úřední desce obce, dozvíte
se včas o pořádání různých kulturních i sportovních akcí. Průběžně můžete
sledovat, co se děje nejenom v naší obci, ale i ve vašem okolí, zkrátka můžete
být „V OBRAZE“ . Aplikaci ke stažení najdete na webových stránkách obce.

Víte o tom, že máme v obci výjimečnou ženu?
Majitelka místní firmy MEDIROL, s. r. o. paní Ing. Diana Rysková získala
v loňském roce od ČSOB prestižní ocenění „Výjimečná podnikatelka“. Paní
Ryskové k prestižnímu ocenění moc gratulujeme a přejeme, aby se rodinná
firma nadále rozvíjela a prosperovala.
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Jménem obce děkuji také firmě Medirol, s. r. o. za dlouholetou podporu
naších kulturních akcí.
Jana Mašová, starostka obce

Tříkrálová sbírka
Vážení občané,
Jménem OBLASTNÍ CHARITY Znojmo děkujeme všem, kteří jste přispěli
koledníkům do pokladniček Tříkrálové sbírky 2018 na pomoc potřebným na
Znojemsku. Celkem se v naší obci vykoledovalo 26 292,- Kč. Poděkování
patří všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se podíleli na sbírce.
Děkujeme Vám!
S vděčností
Mgr. Ludvík Mihola, koordinátor sbírky
Mgr. Evžen Adámek, ředitel
OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO
Dolní Česká 1, Znojmo
Celkové výsledky za okres Znojmo najdete na www.znojmo.charita.cz
33

Zemřel náš slavný rodák
akademický malíř pan Jan Kudláček
S politováním oznamujeme spoluobčanům, že nás 25. 11. 2017 opustil náš
slavný rodák akademický malíř, ilustrátor, grafik a tvůrce animovaných filmů
pan Jan Kudláček.

Zabýval se malbou, grafikou, užitkovou grafikou, především, ale ilustrací
dětských knih. Za ně byl také mnohokrát oceněn doma i v zahraničí. Na svoji
rodnou obec nikdy nezapomněl, i když podle vyprávění byla jeho „Třináctou
komnatou“. Po překrásném setkání a povídání u příležitosti oslav 200 let od
založení naší školy jsem se s panem Kudláčkem setkala celkem třikrát.
Poprvé u nás ve škole, podruhé na předvánoční Vernisáži v Moravském
Krumlově, kde pan Kudláček vzpomínal na dětství prožité v Dubňanech
a Moravském Krumlově, zavzpomínal i na svoji uměleckou a profesní dráhu.
Vyprávět a zaujmout pan Kudláček prostě uměl. Na závěr vernisáže zazpívaly
děti z naší základní školy. Vystoupení naších dětí ho velice potěšilo a dojalo
a věřte, ne jedno oko zůstalo suché.
Při posledním setkání, kdy navštívil se svým synem své rodné Dubňany
a svoji rodinu, která žije v nedalekých Vémyslicích a Džbánicích se připomněl
i u nás na obci. Nikdy nezapomněl navštívit místní hřbitov, ale i svoji
spolužačku paní Jarmilu Šťastnou, kdy si zavzpomínali na svoje mládí.
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Od setkání v roce 2005 až do roku 2012 nezapomněl poslat každoročně
vánoční přání, kde přál šťastné dny i celé naší obci.
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Křtu knihy s názvem „Jako když mávne motýlím křídlem“, který
proběhl v dubnu 2014 u nás na obecním úřadě, se ze zdravotních důvodů
již nezúčastnil, ale nezapomněl poslat podepsanou knihu s věnováním své
rodné obci.
Jménem obce jsem požádala malířovu rodinu o věnování několika jeho děl
(i třeba kopií) obci, za účelem stálé expozice a poděkování svému rodákovi
za celoživotní jeho dílo a propagaci své rodné obce. Stálá expozice by byla
umístěna v zasedací místnosti obce (volební místnost), bohužel, rodina na
tuto prosbu nereagovala. Přesto, jménem svým a jménem obce ještě jednou
panu Janu Kudláčkovi moc děkuji za nezapomenutelné zážitky při jeho
vyprávění i za jeho celoživotní tvorbu, kterou budou obdivovat ještě další
generace.
S úctou Jana Mašová, starostka obce
Foto archiv obce
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Smlouvy na hrobová místa
V roce 2018 budeme s nájemci hrobových míst uzavírat nové nájemní
smlouvy. Nájemní smlouvy se budou uzavírat na deset let. Zároveň proběhne
úhrada poplatků na stejně dlouhé období. Nové smlouvy Vám budou během
měsíce května – června 2018 doručeny do poštovních schránek. Splatnost
poplatku a vrácení podepsané smlouvy bude do konce července 2018.

Obecní Kompostárna – třídění zeleného odpadu
Od jara do podzimu loňského roku jsme vyprodukovali cca 137, 959 tun
zeleného odpadu, který byl odvezen z obce v zelených kontejnerech ke
kompostování do Kamenných dolů. První hromada kompostu je již k odběru.
Kompost není prosátý, pokusíme se na jaře část kompostu prosít. Kompost
si také můžete na místě sami přesít a zbylý odpad ponechat na kompostárně
k dalšímu zpracování. Domluva k odběru kompostu na Obecním úřadě.
Obec děkuje občanům za třídění zeleného odpadu. I tento odpad má
smysl třídit.

Upozornění občanům
Péče o životní prostředí

Domníváte se, že toto je správný způsob uložení stavební suti?
Foto: Jana Mašová, starostka
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Venčení psů:
Sbírejte prosím při procházce obcí exkrementy po svých psích mazlíčcích.
Nevyužívejte předzahrádky a veřejná prostranství, hřiště pro venčení psů.
Děkujeme.
Foto Jana Mašová, starostka
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Parkování vozidel po obci a vjíždění na zelené plochy
Parkujte prosím svá vozidla v obci tak, aby nikomu nepřekážela a buďte
ohleduplní k veřejné zeleni. Děkujeme.
Foto Jana Mašová, starostka

Placení poplatků
Poplatky za PDO a psy jsou každoročně splatné do konce března.
Občané mohou poplatky hradit bankovním převodem na účet obce číslo:
8525741/0100. Jako variabilní symbol uvádějte číslo domu.
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Těšíte se na jaro a na ..... (tajenka) ?

Vyluštěnou křížovku přineste na Obecní úřad Dolní Dubňany, kde dostanete ihned sladkou odměnu.

Velikonoční křížovka pro děti

