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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
počátkem nového kalendářního roku si většinou každý z nás naplánuje
několik záměrů, které by chtěl během roku zrealizovat. Podobně je to i u obcí
a měst a není tomu jinak i v naší obci. Záměrů, co by se mělo zrealizovat je
mnoho, ale musíme si určit priority, které záměry obec upřednostní, a věřte,
není jich málo. Každý z nás má jinou představu o investičních záměrech
a prioritách obce a je to logické, ale tím je také potom těžší vysvětlovat
vhodnost zvolených investic. Jedno přísloví říká, sto lidí, sto názorů. Obec by
velice ráda vyhověla a zrealizovala všechny vznesené požadavky a náměty, ale
bohužel, nelze vyhovět všem, a co nám v tom brání, nejsou to jen finance,
ale mnohdy i legislativa, která je zapotřebí k vyřízení veškerých investic
především k čerpání dotací. V roce 2016 se začal, pomalu rozbíhal pětiletý
dotační program zároveň skutečnost, že se pro naši obec již poměrně těžce
hledají dotace, které bychom ještě mohli v tomto dotačním období využít.
Projekty by byly, ale většinou nedokážeme splnit dané podmínky dotace a tak
nám nezbude nic jiného, než stavby realizovat z vlastních zdrojů. V minulých
letech obec dosáhla na mnohamilionové dotace například na vybudování
vodovodu v obci, plynofikaci obce, rekonstrukci OÚ včetně vybavení MŠ
a ŠJ, výměnu oken a zateplení budovy ZŠ, tak též včetně nového vybavení,
rekonstrukci budovy č. p. 166, výměnu oken v pohostinství a v sále, sociální
zázemí na fotbalovém hřišti, vybavení kompostárny technikou a k tomu
plno drobných dotací, které obci ušetřily stovky tisíc korun, ale především
34 milionů korun na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV v naší obci. Myslím
si, že se toho za posledních deset roků podařilo vybudovat dost, i když je stále
co zvelebovat a zlepšovat.
Samozřejmostí se stala, upravená obecní prostranství, likvidace zeleně
a jiné další věci, které obec zajišťuje. Přesně víme, co má obec za povinnosti,
co obec musí a co by měla, zapřemýšlejme, prosím, kdo je vlastně obec,
zkusme to „No přece my všichni“ je to náš domov. Proč o to žádám, zvykli
jsme si, že pracovníci obce uklidí všechna obecní prostranství, ale poslední
roky máme problém sehnat pracovníky z ÚP i tato dotace podléhá pravidlům.
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Většinou neseženeme muže, kterého potřebujeme, jak k řízení zahradní
techniky, tak k její údržbě. Bohužel, vždy není v silách obce zabezpečit vše,
tak jak by si sama přála, což se přihodilo v letošní zimě, nesehnali jsme nikoho
na údržbu chodníků v zimním období. Do budoucna to bude muset obec řešit
zřejmě trvalým pracovním místem a to bude stát obec peníze. Pravdou, ale je,
že naše obec nemá mnoho občanů na ÚP, což je zase dobře. Není nad to, když
jsou lidé zaměstnáni a vydělají si peníze.
Tímto apeluji na nás, na občany, udržujme, prosím, po sobě pořádek
na veřejných prostranstvích té naší malé, ale krásné obce. Uklízejme po sobě
okolo kontejnerů na zeleň, neházejte do nich to, co tam nepatří, ukliďme
exkrementy, po svých mazlíčcích a nečekejme, že to udělá někdo za nás. Ten
někdo není obec, ale vždy někdo konkrétní. Za vstřícnost k dané problematice
moc děkuji.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem spoluobčanům a vlastníkům
nemovitostí, kteří se každoročně starají o úklid okolo svých domů a tím
obci pomáhají a to nejenom v létě, ale především v zimním období, za Vaši
vstřícnost a pochopení moc děkuji.
Také děkuji všem sponzorům, spolkům a spoluobčanům, kteří nám pomáhají
uskutečnit kulturní a společenské akce nejenom finančně, ale i svojí prací.
Přeji všem krásné jaro, hodně slunečních dní, pevné zdraví, dobré
mezilidské vztahy, klid a pohodu a to nejen v duši.
Jana Mašová, starostka obce


Společenská kronika roku 2016
Dle zákona č. 101/2000 Sb., § 9 nesmí obec uvádět informace ohledně
osobních údajů spoluobčanů, k těmto informacím obec nemá ani přístup.
Na četné žádosti spoluobčanů významná životní jubilea prozatím zveřejníme
(data čerpáme z archivních údajů).
Ke dni 31. 12. 2016 měla obec Dolní Dubňany 485 obyvatel.
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Zastupitelstvo obce přeje všem oslavencům
hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody do dalších let.
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Hospodaření obce v roce 2016
Příjmy: 2016						
Výdaje: 2016						
Přebytek z minulých let k 31. 12. 2016:		

8 584 560,- Kč
8 584 560,- Kč
4 221 199,- Kč

Získané dotace v roce 2016:

		

1 700 522,- Kč

Schválený rozpočet na rok 2017			

7 212 800,- Kč

Dokončené a rozpracované akce
1. Splašková kanalizace a ČOV obce Dolní Dubňany
Po ročním monitorování a vyhodnocení všech ukazatelů pro provoz ČOV
proběhla v srpnu 2016 zdárně kolaudace čistírny odpadních vod. Koncem
listopadu 2016 obec předložila SFŽP veškeré potřebné doklady a monitorovací
zprávy k závěrečnému vyhodnocení stavby. Třetího ledna 2017 jsme obdrželi
od SFŽP vyjádření, že projekt „Splašková kanalizace a ČOV obce Dolní Dubňany“
splnil podmínky pro vydání závěrečného vyhodnocení s definitivním přiznáním
podpory ze SFŽP ČR. Od počátku roku 2017 nám tedy běží desetiletá lhůta
udržitelnosti projektu, to znamená, že každý rok se musí předkládat SFŽP
monitorovací zprávy. Předkládat se musí vzorky z vyčištěné vody, rozbory
kalů včetně cenotvorby pro vodné a stočné a také soupis napojených obyvatel
v obci. Pokud by monitorovací zprávy vykazovaly špatné výsledky čištění vod
v tomto desetiletém udržovacím období je to, bohužel, důvod k vrácení části
dotací. Obec spolu s Vodárenskou společností Třebíč se musí celých deset let
snažit o to, aby se tak nestalo.
V této době zbývá napojit jen několik málo nemovitostí v obci. Věříme, že se
tyto objekty v jarních měsících na splaškovou kanalizaci napojí a předejdou tak
nepříjemnostem při dokazování, jak likvidují odpadní vody ze své domácnosti.
Kontrolu, nebude provádět obec, ale životní prostředí, taktéž bude provádět
kontrolu kanálů vyústěných do potoka, kde viditelně tečou splašky mimo
dešťové období. Tyto kanály si nafotilo Povodí Moravy při srpnové kolaudaci
a při další monitorovací obchůzce hrozí již majitelům kanálů pokuta.
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Povinností každého majitele nemovitostí je, nahlásit Vodárenské společnosti
Třebíč jakoukoli změnu počtů obyvatel v dané nemovitosti, to znamená,
pokud se někdo přihlásí k trvalému pobytu, musí se nahlásit i ke stočnému to
platí i v opačném případě při odhlášení nebo úmrtí. Každý měsíc Vodárenská
posílá obci seznam občanů nahlášených v daných nemovitostech a žádá obec
o odsouhlasení počtů obyvatel, dle trvalého pobytu. Prozatím byla k dané
problematice Vodárenská společnost benevolentní a nevíme, jak to bude
do budoucna.
2. Vybudování - rekonstrukce vozovek v ulici Za zahradou a v ulici u č.p. 168 a 170
První úsek vozovky od hřiště po konec ulice Za zahradou měří 243 metrů.
Stavba byla v celku náročná počínaje odbagrováním zeminy a dosažením
alespoň trochu stejné nivelety okolo rodinných domů tak, aby nevznikly příliš
velké schodky k domům, z těchto důvodů se musely přesunout na druhou
stranu vozovky i kanalizační vpusti. Směrem od polí byl zabudován nový lapač
bláta, aby neteklo při prudkých deštích až ke hřišti. Vozovka je lemována
novými obrubníky. Staré obrubníky a dlažba byly použity na spojovací chodník
do ulice směřující k samoobsluze. Ze stříkaného povrchu vozovky se nakonec
odstoupilo a položil se živičný povrch.
Vybudování prvního úseku vozovky od hřiště po konec nové ulice
Za zahradou stálo 2 049 252,- Kč. Výstavba druhého úseku vozovky u č.p. 168
a 169 nebyla tak náročná jak v ulici Za zahradou i na této ulici se odstoupilo
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od stříkaného povrchu vozovky a také byl položen živičný povrch. Cena
vybudování druhého úseku vozovky ke dvěma rodinným domům 547 813,- Kč.
Obec nedosáhla na dotace a důvod: Nesplnění podmínky „Průjezdnost vozidel
minimálně 500 aut/ za 24 hodin“ po daných komunikacích.
3. Oprava místních komunikací po kanalizaci
Oprava vozovek po stavbě kanalizace v bočních ulicích v obci se provedla
zástřikem „Slurry seal“ je to dvouvrstvá modifikovaná emulze s kamenivem,
která po zástřiku sjednotí povrch vozovky. V žádném případě, to není živičný
povrch. Celkem bylo touto technologií opraveno 4 500 metrů vozovky za cenu
421 560,- Kč.
4. Rekonstrukce chodníků v obci
Celkový rozpočet na opravu chodníků v obci činí 4 063 345,- Kč. Tuto
částku, bohužel obec nemá a na dotace opět nedosáhne z důvodu: chodníky
nevedou okolo státní silnice I. II. III. třídy, ale pouze okolo místních komunikací
a nemají patřičné rozměry dle norem. Z těchto důvodů obec neopraví veškeré
chodníky naráz. Opravy jsou rozděleny do několika etap. První etapu, která
vedla od samoobsluhy k domu č.p. 68, se nám podařilo zrealizovat v závěru
roku. Další opravy chodníků započneme v jarních měsících. Cena díla za první
etapu byla 349 817,- Kč.
5. Nákup pozemků pro zástavbu rodinných domů v obci
Obec nakoupila koncem roku 2016 9 530 m2 pozemků za cenu
1 429 500,- Kč pro zástavbu nových rodinných domů v lokalitě Sad.
6. Doplnění a výměna značek po obci
Po obci byly doplněny a vyměněny dopravní značky dle požadavků TP.
Bezpečnost dětí okolo školy byla vyřešena dle návrhu dopravního inspektorátu
dopravními značkami. Dotace z Programu rozvoje venkova JMK na dopravní
značení činila 50 000,- Kč celková cena za všechny značky 102 500,- Kč.
7. Pořízení skluzavky na zahradu MŠ a lanové pyramidy na náves
Z podpory Nadace ČEZ ve výši 45 000,- Kč byla financována nová lanová
pyramida na návsi. Tento herní prvek obohatil dětské hřiště a děti si jej v letních
měsících patřičně užily. Obec i děti za příspěvek Nadaci ČEZ mnohokrát děkují.
Na zahradě MŠ byla stará skluzavka z bezpečnostních důvodů vyměněna
za novou, cena skluzavky 37 487,- Kč.
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8. Oprava čekárny a jiné drobné úpravy po obci

Plánované akce na rok 2017
1. Rekonstrukce chodníků v obci
Rekonstrukce chodníků druhá etapa. Po výběrovém řízení na dodavatele
zahájíme druhou etapu oprav chodníků. Pokračovat se bude směrem k uličce
až k autobusové zastávce. Následovat bude úsek od OÚ ke škole.
2. Chodníček na místním hřbitově
Obec vyčlení část pozemku na místním hřbitově k založení urnového háje,
ke kterému vybuduje nový chodníček.
3. Zastavovací studie pro navrženou lokalitu k zástavbě rodinných domů
v lokalitě Sad
Z důvodu platnosti nového zákona „Osvobození obcí od placení daně
z převodu nemovitostí od 1. 11. 2016“ obec z úsporných důvodů přesunula
nákup pozemků pro zástavbu rodinných domů na listopad 2016. Zakoupené
pozemky byly obci Katastrálním úřadem zapsány na LV v posledním týdnu
roku. Pro letošní rok nás tedy čeká zaměření pozemků, veškerá vyjádření
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dotčených orgánů, která jsou potřebná již ke zmíněné zastavovací studii.
Následovat bude výběrové řízení na provedení projektové dokumentace
na inženýrské sítě. Další postup je stavební povolení pro veškeré inženýrské
sítě pro danou lokalitu. Po té bude obec žádat E-ON a.s. o přivedení elektrické
energie ke stavebním místům a postupně se budou realizovat další inženýrské
sítě.
Cena 1 m2 stavebního pozemku se bude vypočítávat až dle skutečných
nákladů vybudovaných inženýrských sítí.
4. Nákup nového dopravního vozidla pro zásahovou jednotku SDH Dolní Dubňany
V roce 2016 vyhlásilo Ministerstvo vnitra dotaci na nákup nových dopravních
vozidel pro Sbory dobrovolných hasičů. Stávající vozidlo je z roku 1988 a již
dosluhuje, náklady na opravy by byly čím dál vyšší. Obec z těchto důvodů
o dotaci, na nové auto požádala a byla úspěšná. Dopravní vozidlo v základní
výbavě přijde na 950 000,- Kč. Ministerstvo vnitra nám přislíbilo 450 000,Kč. O další finanční příspěvek jsme požádali JMK, který přislíbil 2/3 dotace
přiznané ze strany MV. Zbytek musí dofinancovat obec z vlastního rozpočtu.
Po definitivním přiznání dotace proběhne výběrové řízení na dodavatele auta,
které musí posvětit MV, až poté proběhne nákup vozidla. V novém autě by se
mohli hasiči svézt ke konci roku 2017.
5. Oprava místního rozhlasu a výměna starého pouličního osvětlení
Od konce loňského roku nám každou chvíli nefungoval místní rozhlas
z důvodu zkratu na vedení. Zjistit a opravit vedení nám bránily lednové mrazy.
Výměna některých amplionů nás nemine tak, jak staré osvětlení na hřbitově
či u bytovek.
6. Vyřízení věcných břemen a výkup pozemků v rámci stavby „Splašková
kanalizace a ČOV“
Tento úkol nám zůstal z loňského roku. K vyřízení věcných břemen
po kanalizaci bylo zapotřebí geometrické zaměření. Vypořádat se musíme
i s věcným břemenem vůči Jihomoravskému kraji. Za uložení kanalizačního
potrubí do vozovky Jihomoravského kraje zaplatí obec 78 620,- Kč.
7. Revitalizace zeleně a ošetření vzrostlých stromů uvnitř obce
Obec nechala posoudit stav vzrostlých stromů nacházející se v zastavěné
části obce. Některé stromy byly obci doporučeny z bezpečnostních důvodů
skácet, ostatní ošetřit redukčním a bezpečnostním řezem. V době vegetačního
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klidu obec nechala pokácet 6 stromů, které nejvíce ohrožovaly pádem při
silném větru okolní nemovitosti. Odborně bylo ošetřeno 6 stromů. Čeká nás
z bezpečnostních důvodů pokácení dvou topolů u zastávky autobusu a ošetření
zhruba 30 stromů v obci. Pokácení šesti stromů a ošetření šesti stromů
redukčním řezem, vyfrézování pařezů, odklizení větví a rozmanipulování dřeva
stálo téměř 90 000,- Kč. Ošetření a pokácení rizikových stromů je finančně
náročné, obec nechá zpracovat projekt na regeneraci zeleně v obci a pokusí
se na tento projekt získat dotace. Upozorňujeme občany, že vegetační doba
pro kácení stromů a souvislých porostů keřů nad 40 m2 je od 1. 10. do 31. 3.
daného roku.
Povolení ke kácení stromů potřebujete vždy: pokud obvod kmene
ve výšce 130 cm nad zemí je větší než 80 cm a souvislý porost keřů nad 40 m2.
8. Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Dolní Dubňany
Před dvěma roky jsme vyměnili v učebnách školy osvětlení, v letošním
roce bychom rádi v rekonstrukci elektroinstalace pokračovali. Vyměnit se
musí elektroinstalace k zásuvkám a vypínačům včetně, hlavního rozvaděče.
Na únikové cesty se zabudují nouzová svítidla. Plánovaný rozpočet projektu
je 168 000,- Kč bez DPH včetně vymalování všech učeben. Obec na tuto
rekonstrukci požádala o podporu Nadaci ČEZ. V případě podpory našeho
projektu obec Nadaci ČEZ, mnohokrát děkuje.


Odpady v roce 2016
Odpady v číslech:
Poplatky od občanů:

220 884,- Kč

Výdaje za odvoz PDO firmou ESKO-T Třebíč:

236 615,- Kč
12 386,- Kč
14 693,- Kč
32 092,- Kč
295 786,- Kč

Výdaje za sběr nebezpečných odpadů:
Velkoobjemové kontejnery:
Kompostárna:
Výdaje celkem:
Obec uhradila v roce 2016 za odvoz a likvidaci
odpadů:
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74 902,- Kč

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

rok 2015
106,497 t
6,236 t
5,252 t
0,774 t
1,065 t
9,015 t
6,340 t
0t
18,0406 t

rok 2016
105,724 t
6,436 t
5,563 t
0,275t
0,956t
8,874 t
4,270 t
0,12 t
17,979 t (hnědé kont.)
80,000 t (zelené kont.)

2244 kg

Tak jako každým rokem znovu apelujeme na občany, aby více třídili odpad
a do popelnic nedávali to, co tam nepatří.
Dávejme odpadům druhou šanci „TŘIĎME ODPAD“ a proč třídit odpad?
Budeme - li třídit, umožníme tak recyklaci, ze které získáme nové zdroje
surovin a energie a také ušetříme místo na skládkách. Důvody proč třídit
jsou jak ekologické, tak i ekonomické. Čím více odpadů vytřídíme, tím více
dostaneme zpátky materiálů a energie. Víte, že například z 10 recyklovaných
časopisů se vyrobí krabice na televizi nebo, že 30 PET lahví stačí k výrobě
1 fleceerové bundy a na 1 tričko stačí dokonce 5 PET lahví, že recyklace 1 tuny
skla ušetří přes 400 kg exhalací CO2 (oxidu uhličitého)?
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, tuky budou taktéž použity k dalšímu
zpracování. Znovu upozorňujeme spoluobčany, že použité oleje či tuky se
nesmí splachovat do splaškové kanalizace. Tuky by ucpaly čerpací stanice
a následně ČOV. Děkujeme za pochopení.
Obec děkuje všem spoluobčanům, kteří odpad řádně třídí a k této
problematice přistupují zodpovědně. Přistavujte, prosím, k vysypání co
nejméně popelnic a jen tehdy, když jsou plné. Také si musíme uvědomit,
že platíme nejenom za dopravu, třídění a uložení odpadu na skládku, ale
i za každý zdvih popelnice.
Svoz nebezpečného odpadu bude v naší obci 22. dubna od 8.05 - 8.35
hodin.
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Pivní slavnosti – Hostinec u Zvonu
srpe
Rozloučení s létem, spolek MaDěRa
1. září
Velkoobjemové
kontejnery
budou
přistaveny
v
měsíci
květnu,
přesné
6. ročník soutěže Dolnodubňanský oráč,
září
datum bude včas oznámeno rozhlasem a na webových stránkách obce.
Spolek mladých agrárníků Dolní Dubňany
Tradiční
Václavské
23., 24. a
Třídění
odpadu hody
má smysl, věřte tomu, děkujeme!
Tvořivé dílničky pro děti, spolek MaDěRa
10. - 12.
Drakiáda, spolek MaDěRa
říjen
Lampionový průvod obcí – Halloween MŠ + Obec
27. říjen
Přednáška „Zvyky a obyčeje v okolí Moravskokrumlovska v období
10. listop
pozdního podzimu a adventu“
Mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromu, vystoupení dechové
3. prosi
hudby Dubňanka a chrámového sboru Dolní Dubňany
Malá výstavka vánočních dekorací.
Vánoční koncert v kostele + vánoční jarmark
prosinec
ZŠ Dolní Dubňany
Štěpánská zábava, SDH Dolní Dubňany
25. pros

Co myslíte, patří to do BIO ODPADU?


Kulturní, sportovní a společenský kalendář
na rok 2017
Tvořivé dílničky pro děti spolek MaDěRa 			
Myslivecký ples						

leden - březen
7. leden

15. reprezentační ples obce Dolní Dubňany
a dechové hudby Dubňanka					
4. únor
Dětský maškarní ples, spolek MaDěRa
a obec Dolní Dubňany						
19. únor
Dolnodubňanský
zpravodaj 2016, strana26.
11 únor
Ostatky - průvod po obci spolek
MaDěRa			
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Noc s Andersenem, ZŠ Dolní Dubňany
		
Beseda se seniory obce Dolní Dubňany			
Pálení čarodějnic
					

duben
28. duben
30. duben

Zájezd do ZOO Lešná - obec 				
Otevírání zahrádky - Hostinec U Zvonu 			

květen
květen

31. festival dechových hudeb
představí se nám kapely: Horané, Libkovanka,
Bludověnka, Dubňanka a Mistříňaka				
Den dětí - obec a spolek MaDěRa, místní fotbalové hřiště
Expedice za sousedy
- obec a mikroregion Moravskokrumlovsko			
Školní akademie, náves, ZŠ 					
Vítání léta - spolek MaDěRa, fotbalové hřiště 		

4. červen
11. červen
10. červen
29. červen
30. červen

Pivní slavnosti - Hostinec u Zvonu				

srpen

Rozloučení s létem - spolek MaDěRa			
Loutkové divadlo - obec
				
6. ročník soutěže Dolnodubňanský oráč,
Spolek mladých agrárníků Dolní Dubňany			
Tradiční Václavské hody					

1. září
3. září

Tvořivé dílničky pro děti, spolek MaDěRa			
Drakiáda, spolek MaDěRa
				
Lampionový průvod obcí - Halloween MŠ + Obec		

říjen - prosinec
říjen
27. říjen

září
23., 24. a 25. září

Přednáška „Zvyky a obyčeje v okolí Moravskokrumlovska
v období pozdního podzimu a adventu“ 			
10. listopad
Mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromu,
vystoupení dechové hudby Dubňanka
a chrámového sboru Dolní Dubňany 				
Malá výstavka vánočních dekorací				
Vánoční koncert v kostele + vánoční jarmark
ZŠ Dolní Dubňany						
Štěpánská zábava, SDH Dolní Dubňany			
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3. prosinec
prosinec
prosinec
25. prosinec


Základní škola Dolní Dubňany
Základní školu Dolní Dubňany navštěvuje v letošním školním roce 59 žáků:
•
•
•
•
•

28 žáků z Dolních Dubňan
14 žáků z Dobřínska
11 žáků z Horních Dubňan
2 žáci z Mor. Krumlova
4 žáci z Rešic

V letošním školním roce 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. Jsou z něj hrazeny mimo jiné školní
psycholožka a sociální pedagožka, jejichž služeb mají možnosti využívat rodiče,
žáci i učitelé.
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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 zřídili jsme funkci školní asistentky v MŠ.
V době po vyučování mají žáci možnost realizovat se a rozvíjet své nadání
v řadě nepovinných předmětů a zájmových kroužků: sborovém zpěvu,
sportovních hrách, náboženství, aerobicu, country tancích, mažoretkách,
keramice, šachách a hře na kytaru a klávesy. V letošním školním roce jsme
zaznamenali mírný pokles zájmu dětí o zájmovou činnost.
Od začátku školního roku jsme kromě běžné výuky stihli: 2 dny otevřených
dveří, taneční vystoupení na módní přehlídce, bruslení pro děti a rodiče
v Rosicích, pěvecké vystoupení na Pohádkových Vánocích v Moravském
Krumlově, vánoční koncert a jarmark v Dolních Dubňanech, literárně výtvarné
odpoledne pro děti, rodiče a prarodiče a maškarní karneval.
Ve zbývající části školního roku nás ještě čeká: Noc s Andersenem, taneční
soutěž v dětských country tancích, den otevřených dveří u příležitosti svátku
matek, turistický výlet do rakouských Alp, Jahodový pohár v Olbramovicích,
výlet do Lednice. V červnu budeme na hřišti v Dolních Dubňanech pořádat
atletickou olympiádu malotřídních škol. Školní rok ukončíme 29. 6. 2017 školní
akademií.
PaedDr. Zdeňka Procházková, ředitelka školy

Mateřská škola Dolní Dubňany
Během celého školního roku pořádá mateřská škola mnoho akcí, kde děti
předvedou, co pěkného se naučily. Na středu 21. 12. 2016 si děti připravily
vánoční vystoupení pro své nejbližší.
K divadelnímu vystoupení přistoupili naši nejmenší velice zodpovědně,
perfektně uměli nazpaměť celý text příběhu s vánoční tématikou a někteří
předvedli i svá herecká nadání, kdy se nám dospělým zatajil dech, a zvlhlo
nejedno oko prarodičů. Překrásným vystoupením nám tak děti v sále naladily
atmosféru nadcházejících vánočních svátků a za svoje vystoupení sklidily
veliký potlesk. Po vystoupení, byly děti obdarovány dárečky, ze kterých měly
velikou radost. K nastudování, tak náročného vystoupení je zapotřebí veliká
trpělivost z řad učitelek, za což jim patří veliké poděkování a těšíme se na další
vystoupení od našich nejmenších.
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Spolek MADĚRA - Máme děti rádi
Skupina MaDěRa vznikla loni na jaře a sdružuje rodiče a dobrovolníky z řad
„chasy“, kteří jsou ochotni obětovat část svého volného času a věnovat jej
dětem z naší obce. V současné době máme asi 28 „členů“, ale budeme rádi,
pokud se naše řady budou nadále rozrůstat. Kdo by měl zájem se mezi nás
přidat, najde nás jednoduše na Facebooku jako „MaDěRa – máme děti rádi“.
Od samého začátku bylo naším cílem zorganizovat pro děti více akcí, než
tomu bylo doposud a připravit jim tak více příležitostí, při kterých by se
setkaly a pořádně se vyřádily. Kromě každoročního karnevalu a dne dětí jsme
v loňském roce uspořádali táboráky u příležitosti vítání prázdnin a ukončení
léta, drakiádu a od října až do konce roku jsme se s dětmi pravidelně scházeli
ve tvořivých dílničkách.
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V letošním roce bychom tyto akce rádi zopakovali a přidali některé navíc. Již
od ledna jsme opět „otevřeli“ tvořivé dílničky pro děti, které se konají každou
lichou středu (vždy když je otevřená místní knihovna) a na které srdečně
zveme všechny děti! Více informací vždy na aktuálním plakátku a v hlášení
místního rozhlasu. V neděli 19.2.2017 se konal tradiční maškarní karneval,
tentokrát na téma „Divoký západ“, který si (jak doufáme) užily nejen děti, ale
také jejich rodiče. Následující neděli 26.2.2017 jsme se pokusili obnovit tradici
masopustního průvodu v naší obci a vyrazili jsme v maskách za doprovodu
harmoniky „na dědinu“. Snažili jsme se o zachování tradičního rázu celého
průvodu, což se nám snad podařilo. Velice děkujeme za milé přijetí všemi
občany a doufáme, že příští rok se k nám přidají další povedené masky.
Snažíme se, aby všechny výše uvedené akce byly pro děti zdarma - a to
např. včetně občerstvení, drobných odměn nebo materiálu používaného
na vyrábění v dílničkách. Jediný zdroj našeho „příjmu“ je vstupné a prodej
losů na dětském karnevalu a letos nově také dary občanů při masopustním
průvodu, za které velice děkujeme. Chtěli bychom zdůraznit, že všechny tyto
prostředky jsou použity VÝHRADNĚ pro děti (nejsou z nich hrazeny ani vedlejší
výdaje, které vznikají při organizování každé akce - např. benzín, kancelářské
potřeby, apod.). Závěrem bychom chtěli poděkovat obci za veškerou podporu,
všem našim členů za jejich nezištnou práci, snahu a ochotu a také drobným
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„sponzorům“, kteří nás během roku podpořili finančně a nepřejí si být
jmenováni.
Těšíme se na setkání s Vámi na některé námi pořádané akci! 
za MaDěRa - Máme děti rádi
Tereza Vejvalková a Hana Pecinová
Foto: Petr Coudi Řeřucha
Obec děkuje spolku MaDěRa za příkladný přístup k pořádání akcí pro děti
v naší obci a ráda pořádané akce podpoří.

Kulturní a společenské akce
Posezení se seniory naší obce
Letošní setkání seniorů se uskuteční 28. 4. 2016 od 15.00 hodin v sále
místního pohostinství. Toto setkání Vám přijdou zpříjemnit od 17.00 hodin
ochotníci z Horních Kounic.
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.
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Vítání občánků
Od roku 1942 se nestalo, aby se v naší obci během roku nenarodil
ani jeden občánek bohužel, v roce 2016 tomu tak bylo. Obec se tedy
bude těšit na letošní narozené spoluobčánky a ráda je přivítá mezi své
spoluobčany.
Dětský den
Tak jako každým rokem obec ve spolupráci se spolkem MaDěRa uspořádá
11. 6. 2017 na místním fotbalovém hřišti dětský den.
Rodiče přichystají pro děti různé soutěže, kromě malování na obličej se
dětem představí, záchranný hasičský sbor z Moravského Krumlova se svojí
technikou, dále vystoupí skupina v dobových kostýmech, kde si děti ve střelnici
vyzkouší střelbu z luků, kuší, praků a prohlédnou si další dobové zbraně. Obec
dětem během odpoledne zajistí drobné občerstvení.
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Expedice za sousedy na kolech
Mikroregion Moravskokrumlovsko, kde je naše obec členem uspořádal
v červnu loňského roku cyklo výlet s názvem „Expedici za sousedy na kolech“.
Akce měla pozitivní ohlas.
V letošním roce mikroregion tuto akci 10. června zopakuje. Expedice se
zúčastnilo také několik našich spoluobčanů, kterým se výlet líbil. Opět bude
zastávka v každé obci, kde dostanete do cyklo jízdenky razítko, občerstvíte
se a pojedete do sousední obce k dalšímu stanovišti, či nějaké obecní
zajímavosti.
Cíl bude v Moravském Krumlově na Vrabčáku, kde bude připraveno
občerstvení. K tanci a poslechu nám zahraje Country kapela Paroháči, cyklo
jízdenky budou opět slosovatelné. Naše trasa bude začínat opět v obci Rešice,
dále se pojede do Horních Dubňan, Dolních Dubňan, Jamolic Templštýn,
Jamolice obec, Dobřínska a končit se bude na Vrabčáku v Moravském
Krumlově, kde se potkají obyvatelé z celého našeho mikroregionu, ve kterém
je sdruženo 19 obcí. Samozřejmě kdo nebude chtít vyjíždět z Rešic, může
vyjet z Dolních Dubňan. Komu se bude zdát trasa krátká, může si ji prodloužit
do dalších obcí našeho mikroregionu.

21

Začátek Expedice bude včas oznámen jak rozhlasem, tak budou vyvěšeny
plakátky. Věříme, že v letošním roce přibude více zájemců, je to krásný výlet
pro rodiče s dětmi.
Podívat se na Vrabčí hájek za sousedy nemusíte jen na kole, můžete přijít
i pěšky (nebo autem) posedět a popovídat si při muzice, jídle a pití.
Těší se pořadatelé.
Zvyky a tradice aneb po stopách Dolnodubňanského kroje
V loňském roce obec uspořádala, ve spolupráci s panem Mgr. Jiřím
Mačudou, Ph.D. pracovníkem Jihomoravského muzea Znojmo přednášku
s názvem „Po stopách Dolnodubňanského kroje“. Přednášejícího si přišlo
poslechnout asi 50 naších spoluobčanů, kterým vysvětlil, odkud čerpal
poznatky k vypodobnění možného Dolnodubňaského kroje.
Posluchači si mohli prohlédnout rozešité kroje svobodných a ženatých,
které se v naší obci nosily, také si mohli zakoupit brožurku s názvem
„Od Hromnic až do Tří králů, zvyky a tradice na Znojemsku“ o kterou byl veliký
zájem a během chvilky byla vyprodána. Kroje jsou majetkem MAS Živé pomezí
Krumlovsko - Jevišovicko, která na ušití krojů získalo dotace. Po případném
došití krojů, by bylo dobré vystavit kroje v některé z muzejních expozic u nás
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na Moravskokrumlovsku. Prozatím jsou kroje vystaveny ve stálé expozici
ve mlýně v Plenkovicích (stálá expozice je podmínkou dotací).
Pro letošní rok jsme naplánovali přednášku s názvem „Tradice, zvyky
a obyčeje v obcích Moravskokrumlovska v období pozdního podzimu
a adventu“. Povídat si budeme jaké tradice a zvyky panovaly u nás, co se
například jedlo od Martina až do vánoc a další jiné zajímavosti. Přednáška se
uskuteční 10. 11. 2017 od 17:00 hodin v sále pohostinství. Přednášející bude
opět pan Mgr. Jíří Mačuda, Ph.D. z Jihomoravského muzea Znojmo.
Lampionový průvod obcí - Halloween
28. října v období Hellowennu uspořádá obec ve spoluprácí s mateřskou
školkou, lampionový průvod obcí. Mezi symboly Hallouwennu patří, dýně
různé masky a strašidýlka. Poprosíme spoluobčany, aby před své domy,
naaranžovali svoje výpěstky. Nebude to soutěž, ale jen ukázka výtvorů.
Lampionový průvod cestu plnou strašidýlek ukončíme u kostela,
ve společností duchů. Na závěr si společně za svitu lampionů opečeme
špekáčky. Do průvodu rádi přivítáme všechny děti i ty větší a samozřejmě
i dospělé.
Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
Naše již tradiční akce mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
se uskuteční v neděli 3. prosince 2017 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.
V zasedací místnosti na OÚ vystavíme adventní a vánoční dekorace, které
si v dílničce pro dospělé předem vyrobíme.
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Mikulášská nadílka
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Informace občanům
Digitalizace domů a zahrad v naší obci
V loňském roce obec spoluobčany prostřednictvím zpravodaje informovala
o digitalizaci domů a zahrad v naší obci, kde obec upozornila spoluobčany,
kteří mají zastavěné, či zaplocené obecní pozemky (dvory, zahrady), aby si tyto
nesrovnalosti dali do pořádku.
Obec dala občanům šanci, odkoupit od obce tyto zastavěné a zaplocené
pozemky. K dnešnímu dni o nápravu těchto nesrovnalostí požádali pouze
3 spoluobčané. Obci je známo, že těchto nesrovnalostí je v obci mnohem
více. Znovu upozorňujeme občany, aby si překontrolovali výměry svých
zastavěných a zaplocených pozemků a v případě nesouladu si tyto záležitosti
dali do pořádku.
Obec podle zákona o obcích od června loňského roku musí zjišťovat
a uvádět do smluv v případě prodeje obecního majetku, že prodejní cena
obecního majetku je v souladu s cenou v daném (okolí) místě a čase obvyklou.
Pokud Katastr nemovitostí požádá obec, aby doložila, jakým způsobem obec
dospěla k ceně prodávaného pozemku, nebo jiného majetku a zjistí, že cena
není v souladu s cenou v daném místě a čase obvyklou je smlouva neplatná
a zahájí šetření o nesprávném nakládání s obecním majetkem.
Katastrální úřad dostal k těmto kontrolám pravomoc a již nám jednu smlouvu
vrátil. Z těchto důvodů bude mít obec čím dál větší problém prodat jakýkoli
obecní majetek a do budoucna to nebude lepší. Prozatím jsme cenu 25,- Kč
prodávaných zastavených, nebo zaplocených pozemků obhájili z důvodu
narovnání chyb, ale nevíme, zda bude muset obec k prodeji pozemků, byť
i pro malé výměry, dělat odhady a tím by cena prodávaných pozemků byla
vyšší.
Z těchto důvodů upozorňujeme spoluobčany, aby si ve svém vlastním zájmu
dali v letošním roce tyto nedostatky do pořádku a nečekali, až nastanou různé
komplikace, například při prodeji domů či zahrad.
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Venčení psů
Do nekonečna omílaný problém „ VENČENÍ PSŮ“.
Obec důrazně žádá spoluobčany, aby svoje psy venčili mimo obec
a řídili se tak obecní vyhláškou. K venčení psů není určena vnitřní část obce,
prostranství okolo bytovek a ani kopec okolo kostela a natož pak okolo školy.
Všude se pohybují děti a šlápnout do psí hromádky není příjemné ani dospělým
osobám. Sbírejte prosím, exkrementy po svých mazlíčcích, nevenčeme psy
v obci, děkujeme.
Parkování vozidel po obci
Obec žádá spoluobčany, aby neparkovali, svá vozidla na chodnících
a už vůbec ne na nových chodnících. Chodník slouží k chození a ne
k parkování vozidel. Každý řidič by si měl uvědomit, že nejenže porušuje
zákon, ale nutí chodce obcházet vozidla, tím pádem vstupovat do vozovky,
kdy mnohdy hrozí nebezpečí především dětem a starším osobám. Obec
již nebude nečině přihlížet k zaparkovaným autům na chodnících zvláště
ne na těch opravených. Obec se musí chovat dle zákona k obecním věcem
s péčí řádného hospodáře a nemůže nečině přihlížet jak se, nejen opravený,
obecní majetek ničí.
Parkování vozidel u školy bylo vyřešeno dopravní značkou, dle návrhu
dopravního inspektorátu. Pokusme se tedy zamyslet ještě jednou nad
parkováním aut v obci a položme si otázku jako řidič: zaparkoval jsem svoje
vozidlo dle předpisů, neomezuji svým zaparkovaným vozidlem někoho
druhého, je vidět přes moje auto do křižovatky a další. Nestálo by mnohdy
za to třeba otevřít vrata a auto zaparkovat na svém pozemku?
Problém je i parkování vozidel na travnatých plochách veřejného
prostranství, když tam vjedeme za mokra, naděláme koleje a poté se tyto
prostory špatně udržují.
To samé platí v případech, kdy vyjíždíme za mokra z polních cest a bláto
nataháme na vozovky, kdo to asi uklidí. Většinou se bláto zajezdí, zaschne
a po projetí aut se všude dokola práší a při dešti máme splavené bláto v kanále,
potažmo v potoce. I toto je porušení zákona o pozemních komunikacích.
Vytékáním oleje ze zaparkovaných aut je také problém nejenže se olej spláchne
při dešti do povrchových vod, ničí se také povrch nových či opravených vozovek.
Pokusme se prosím nad svým parkováním zamyslet. Děkujeme
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Obecně závazná vyhláška o nočním klidu dle zákona
Doba nočního klidu je stále stanovena zákonem a to od 22:00 do 6.00
hodiny ranní. Vymezení nočního klidu v naší obci najdete v obecně závazné
vyhlášce obce č.1/2016.
Obecně závaznou vyhlášku najdete na webových stránkách obce, nebo
je k nahlédnutí na OÚ. Při nahlášení rušení nočního klidu na policii ČR hrozí
dotyčným rušitelům nočního klidu pokuta a správní řízení.
Placení poplatků
Poplatky za PDO a psy jsou každoročně splatné do konce března.
Občané mohou poplatky hradit bankovním převodem na účet obce číslo:
8525-741/0100 (Pomlčka v čísle účtu se používá dle jednotlivých bankovních
ústavů.)
Obecní Kompostárna aneb jak třídit Bio odpad - zeleň
Od jara do podzimu loňského roku jsme vyprodukovali přes 100 tun
zeleného odpadu, který byl odvezen ke kompostování do Kamenných dolů.
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Znovu připomínáme, co do zelených kontejnerů nepatří: igelit, plast,
plastové květináče, provázky na rostlinách, sklo, plechovky, mrtvá zvířata
a další věci. Nedávejte, do kontejnerů velké větve odvezte je prosím, rovnou
do Kamenných dolů chce to jen trochu času a vyzvednout si klíče od skládky
na OÚ. Především udržujte okolo kontejneru pořádek.
V letošním roce bude již první hromada kompostu k odběru. Obec dá
dopředu vědět, jakým způsobem a kolik kompostu si budou moci spoluobčané
odebrat.

Obec děkuje občanům za třídění zeleného odpadu a věří, že nedostatky
s tříděním zeleného odpadu společně zvládneme ku prospěchu nás všech.
Kvalitní kompost si připravujeme pro naše vlastní zahrádky.
I tento odpad má smysl třídit.
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