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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
také v letošním roce jsme pro Vás připravili „Zpravodaj“, ve kterém chceme
připomenout Vám i sobě důležité a zajímavé okamžiky tak, jak jsme je
v uplynulých dvanácti měsících prožili a pokusit se nastínit věci, kterým
se chceme společně věnovat v roce 2019.Tak na co si pamatujeme?
Opravovali jsme chodníky kolem místních komunikací, obnovovali jsme
zeleň v naších parcích, vybavili jsme dětská hřiště novými herními prvky,
vybudovali jsme nářaďovnu u základní školy, bojovali jsme se suchem
a také jsme se složitě prokousávali hromadou administrativních předpisů
a nařízení s úmyslem zřídit stavební místa pro výstavbu nových rodinných
domů v oblasti Dolní Dubňany - západ. Vzhledem k tomu, že každá
budovatelská aktivita musí být finančně zajištěna a investiční prostředky
obce jsou limitované, bylo nutné se zaměřit na možnost získání dotací.
Zejména proto jsme se pustili do revitalizace parku na návsi, parku před
budovou Obecního úřadu a vzrostlé zeleně po celé obci.
A také jsme volili. Nejenom pana prezidenta, ale i nové zastupitele.
Je mou milou povinnosti poděkovat všem členům minulého obecního
zastupitelstva Dolní Dubňany za jejich práci, obětavost a čas, který
věnovali obci a nám všem. Těm stávajícím a novým zastupitelům pak chci
popřát hodně elánu a chuti do každodenní práce.
Vám všem dolnodubňanským občanům chci poděkovat za pomoc obci při
úklidu kolem svých domovů, za údržbu veřejné zeleně i svých květinových
zahrádek a balkonových truhlíků, za odpovědnou likvidaci veškerých
odpadů a také za účast na všech akcích, které obec pořádá. Chtěl bych také
poděkovat spolkům a organizacím působících v naší obci za jejich činnost
a to jak myslivcům, hasičům, dechové hudbě Dubňance, Chrámovému
sboru a spolku nadšených rodičů Maděra za vše co dělají pro nás, své
spoluobčany. Dělají to ve svém volném čase, zdarma a nezřídka svoji
práci ještě dotují.
Velké poděkování patří také všem sponzorům a dárcům, kteří nám
dlouhodobě pomáhají uskutečnit naše kulturní a společenské akce. Za
vstřícnost a finanční podporu ještě jednou děkuji.
Ing. Josef Dvořáček, starosta obce
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Ke dni 31.12. 2018 měla obec Dolní Dubňany 485 obyvatel.


Hospodaření obce v roce 2018
Příjmy: 2018					
Z toho daňové					

9 211 945,- Kč
7 837 893,- Kč

Výdaje: 2018					
Z toho investiční 					

7 459 279,- Kč
910 829,- Kč

Získané dotace v roce 2018 			

345 762,- Kč

Schválený rozpočet na rok 2019 			

8 702 800,- Kč
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Dokončené akce v roce 2018
1. Rekonstrukce chodníků III. etapa
V roce 2018 byla provedena třetí etapa rekonstrukce chodníků od prodejny
Jednoty ke hřišti a dál ke křižovatce u Hubatkových po obou stranách místní
komunikace včetně sjezdů a nájezdů k jednotlivým rodinným domům, opravě
mostku přes potok a vybudování parkovacích stání rovnoběžně s komunikaci
zahrady rodinného domu č. 162 za celkovou částku 1 834 867,- Kč.

2. Úprava parkovacích míst a plochy pro uložení kontejnerů
U štítu bytového domu č.p. 106 byla vybudována parkovací zpevněná
plocha s odvodněním a vydlážděna plocha pro umístění kontejnerů na
sklo, papír, plasty a použité oleje. Definitivní zadláždění parkoviště bude
provedeno po uložení nových rozvodů NN firmou E-ON.

3. Přístavba nářaďovny k tělocvičně u budovy
ZŠ Dolní Dubňany
Tak, jak bylo avizováno již v loňském roce, byla obec Dolní Dubňany
postavena před skutečnost (na základě doporučení školské inspekce)
vybudovat k tělocvičně u budovy Základní školy nářaďovnu. Vyplynulo to ze
skutečnosti, že prostory tělocvičny jsou využívány i pro činnost zájmových
kroužků a školní družiny a sportovní nářadí uložené v místnosti tělocvičny
by se mohlo stát zdrojem úrazů. Obec na tuto investici dotace nezískala,
ale hledisko bezpečnosti dostalo přednost. Celkové cena činila 640 231,- Kč.

4. Revitalizace zeleně na návsi a před budovou
Obecního úřadu Dolní Dubňany
Na základě zpracované projektové dokumentace jsme požádali
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace na obnovu parku na
návsi, na obnovu parku před budovou Obecního úřadu a parčíku před domem
č.p. 44. Naší žádosti bylo vyhověno, a proto jsme přikročili k realizaci.
Celková cena 252 447,- Kč.
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5. Výměna a doplnění herních prvků
Podobně jako u obnovy zeleně, podařilo se nám dosáhnout na dotační
prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a mohli jsme přikročit ke
kompletní výměně herních prvků na dětském hřišti u bytovek. Hlavním důvodem
pro provedení tohoto kroku byl špatný technický stav jednotlivých prvků
a nemožnost získat revizi z pohledu bezpečnosti. Celková cena 241 501,- Kč.
6

Foto archiv obce

6. Přípravné práce pro vytvoření stavebních míst
V uplynulém roce jsme prováděli přípravné práce pro vytvoření nových
stavebních míst v lokalitě Dolní Dubňany – západ (sad). Byla zpracována
(upřesněna) komplexní územní studie, dále zpracován Investiční záměr, byl
získán souhlas Stavebního úřadu - odboru územního plánování s rozdělením
pozemků. Jednotlivé pozemky byly zaměřeny, rozděleny a zapsány na
Katastrálním úřadě ve Znojmě. Následně byl vybrán zhotovitel projektové
dokumentace na zpracování všech tří stupňů PD a to jak pro územní
rozhodnutí, stavební povolení i pro vlastní realizaci všech inženýrských sítí
(vodovod, dešťová a splašková kanalizace, plynovod, místní komunikace,
chodníky, veřejné osvětlení, místní rozhlas a to včetně přístupového
chodníku). Vlastní rozvod elektrické energie i s přípojkami k jednotlivým
stavebním místům řeší společnost E – ON ve spolupráci s firmou Elektroinvest
Strakonice.

7. Ozdravné ošetření stromů
Vzhledem k tomu, že máme po obci celou řadu krásných stromů na
jejichž stavu se podepsal jednak věk a jednak vliv povětrnosti (větry, bouře,
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námraza) a někdy i neodborný zásah, rozhodli jsme se nechat provézt
ozdravné ošetření odbornou firmou. Věříme, že jsme tím prodloužili život
lípám u kostela, na návsi, za školou i aleji hrušek kolem fotbalového
hřiště a ořešákům na kopci a také jsme zlepšili bezpečnost nás všech při
cestách a procházkách pod těmito našimi zelenými souputníky.

8. Zakoupení kontejneru pro bioodpad
V loňském roce byl zakoupen čtvrtý kontejner na bioodpad. Vznikla tak
dvě místa na sběr odpadů rostlinného původu. Na návsi a u fotbalového
hřiště. Na každém je umístěna dvojice kontejnerů. Jeden na „zelený“
odpad (tráva, tenčí větve stromů a keřů, ovoce, zelenina, květiny a ostatní
rostlinné zbytky), druhý je určen pro silnější větve (do průměru 10 cm),
případně pozůstatky dřevní hmoty. Kontejnery jsou viditelně označeny.
Třiďte, prosím! Velmi tím ulehčíte práci zaměstnancům obce.

9. Vyklízení rodinného domu č.p. 38
Obec Dolní Dubňany získala v dědickém řízení rodinný dům č.p. 38
a hospodářskou budovu patřící k němu. Oba tyto objekty byly ve značně
zanedbaném stavu a navíc přeplněné odpadky. Po důkladném vyklízení
a přetřídění odpadů je stav následující. Rodinný dům bude nabídnut
k prodeji a na opravu stodoly se pokusíme získat dotační prostředky.

Plánované akce na rok 2019
1. Stavební pozemky Dolní Dubňany – západ (sad)
V letošním roce bude dokončena projektová dokumentace ve všech
třech stupních to znamená - pro územní rozhodnutí, stavební povolení
i realizaci pro zřízení všech inženýrských sítí v daném území. Bude
vyřízeno stavební povolení, bude vybrán zhotovitel stavebních prací
a koncem roku budou jednotlivé stavební pozemky nabídnuty ke koupi
zájemcům.
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2. Kompletní rekonstrukce hospodářského objektu č. 38
Jak bylo již výše zmíněno obec zdědila rodinný dům č.p. 38 se samostatně
stojící stodolou. Stodola je v havarijním stavu a bez včasného zákroku hrozí
zřícením. Bude proto nutné přikročit k zásadní rekonstrukci, protože obec
má skladových prostor kritický nedostatek a budova blízko centra bude
určitě vítaná.

3. Ozdravné ošetření stromů - pokračování
V loňském roce jsme nechali provést ozdravné ošetření stromů na několika
místech v obci. Letos v této činnosti chceme pokračovat. Viz lípy u požární
nádrže. Jde nám především o to, zachovat krásné a zdravé stromy pro příští
generace a zároveň minimalizovat nebezpečí plynoucí z možností pádu
suchých a ulomených větví pro nás a naše děti.

4. Výměna části rozvodů NN
V návaznosti na zřízení přípojek pro rozvody NN k novým stavebním
parcelám rozhodla společnost E-ON, že všechny nově budované, ale
i posilované a nahrazované venkovní rozvody musí být uloženy „do země“.
Znamená to likvidaci vzdušného vedení v oblasti křižovatky u Hubatkových,
kolem bytových jednotek, přípojky k domům č.p.112, 113, 130, 137, 139,
140, 147, 148, 153. Pro obec z toho vyplývá úkol vybudovat nové rozvody
veřejného osvětlení a místního rozhlasu bez možností využití sloupů
a stožárů firmy E-ON. JE tedy nutno zpracovat projektovou dokumentaci
a vyřídit protlak pod „krajskou“ komunikací.

5. Vyčištění Hornodubňanského potoka
Přes několikeré jednání zástupců obce se společností Povodí Moravy,
s. p., provoz Náměšť nad Oslavou nebylo dosaženo dohody ohledně vyčištění
(odstranění sedimentů) z části potoka tekoucího od Horních Dubňan
v úseku naproti autobusové zastávce. Obci tedy nezbývalo nic jiného, než
se ujmout čištění sama. V loňském roce byla provedena část a letos je
třeba provést zbytek. Jinak by celá záležitost neměla smysl a pozemky
a majetek občanů by byly dál v ohrožení.
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6. Pořízení znaku a vlajky obce Dolní Dubňany
Všichni dobře víte, že se obec Dolní Dubňany snažila v loňském roce
pořídit znak a vlajku. Návrh znaku a vlajky obce zpracovala oprávněná firma
Ornamento, Strakonice. Jednotlivé varianty posoudilo zastupitelstvo obce
a byly dány ke zvážení široké veřejnosti. Po důkladném zhodnocení byly
s potřebným komentářem zaslány odborné komisi Poslanecké sněmovny
parlamentu České republiky. Po poměrně dlouhém čekání (cca 9 měsíců)
nám zmíněná komise naše návrhy vrátila k přepracování. Zastupitelstvo
obce opět ve spolupráci s odbornou firmou učinilo druhý pokus a tentokrát
jsme byli úspěšní. Odborná komise Poslanecké sněmovny dala doporučení
a my se můžeme těšit na rozhodnutí vedení sněmovny.

7. Úprava lesních pozemků
Obecní dolnodubňanské lesy, tedy smrky a zejména borovice napadl
v nedávné době kůrovec. Obec se musí s touto nepříjemnou situací vyrovnat.
To znamená vytěžit odumřelé stromy a snažit se ve spolupráci s odborným
garantem o nové zalesnění.

8. Ostatní:
Oprava části fasády na budově pohostinství
Oprava stavidla na rybníčku v Močidlech
Oprava záchytné sítě kolem fotbalového hřiště


Odpady v roce 2018
Odpady v číslech:
Poplatky od občanů:				
Výdaje za odvoz PDO firmou ESKO-T Třebíč:
Výdaje za sběr nebezpečných odpadů:		
Velkoobjemové kontejnery:			
Kompostárna:					
Tříděný odpad (od září 2018)			
Výdaje celkem:					
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220 000,- Kč
260 118,- Kč
12 986,- Kč
18 718,- Kč
69 686,- Kč
15 000,- Kč
387 508,- Kč

Obec uhradila v roce 2018 za odvoz a likvidaci odpadů z rozpočtu obce
167 508,- Kč.
Porovnání třídění odpadu:
Směsný komunální odpad (popelnice):
Sklo:					
Papír:					
Nebezpečné odpady:			
Pneumatiky:				
Plastové obaly:				
Objemný odpad:				
Železo: 					
Biologicky rozložitelný odpad:		
Použitý textil:				

rok 2017
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

rok 2018
106,724 t
6,768 t
5,838 t
0,793 t
0,679 t
10,002 t
10,920 t
2,080 t
148,142 t
2,401 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“.

Informace k odpadům
Sběr olejů a tuků z domácností
U budovy Obecního úřadu a u bytovek jsou i nadále přistaveny nádoby
na sběr použitých olejů a tuků z domácností. (ne olejů motorových) Oleje
nalejte do šroubovacích PVC nebo PET lahví a pevně zavřete, aby nedošlo
k vylití. Nelikvidujte, prosím, použité oleje tak, že je vylijete do splaškové
kanalizace. Tím velmi zatěžujete životní prostředí a značně komplikujete
chod čistírny odpadních vod. Děkujeme.

Šedý kontejner
Stejně jako v minulém roce je u budovy Obecního úřadu k dispozici šedý
kontejner, který je určen pro sběr drobných kovových předmětů jako jsou
nápojové plechovky, plechovky od různých druhů potravin a podobné drobné
kovové předměty z domácností.
Sběr většího kovového šrotu se pokusíme zorganizovat ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů v Dolních Dubňanech.
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Kam s použitými pneumatikami
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
Vitatrans, spol. s r. o., Hladov 76, Hrotovice
Svoz nebezpečného odpadu bude v naší obci dvakrát do roka a to na jaře
a na podzim. Jarní svoz nebezpečného odpadu bude 27. 4. 2019 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.


Kulturní, sportovní a společenský
kalendář na rok 2019
Tvořivé dílničky pro děti spolek MaDěRa			
Myslivecký ples						

01 – 03/2019
5. leden

Dětský maškarní ples, spolek MaDěRa a obec Dolní Dubňany 17. únor
17. reprezentační ples obce a Dechové hudby Dubňanka 23.únor
Ostatky - průvod po obci spolek MaDěRa			

3. březen

Vítání občánků						

10. březen

Noc s Andersenem, ZŠ Dolní Dubňany			

29. březen

Ukliďme Česko, obec, spolek MaDěRa, 			
Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek
a Rybářský spolek Dolní Dubňany		

30. březen
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Beseda se seniory, obec Dolní Dubňany			

26. duben

Pálení čarodějnic - MaDěRa společně s chasou

30. duben

Cyklovýlet – mikroregion Moravskokrumlovsko

11. květen

33. festival dechových hudeb				
představí se nám tyto kapely: Muzikanti z Jižních Čech,
Moravská Veselka, Dubňanka a Stříbrňanka

2. červen

Den dětí – obec a spolek MaDěRa, místní fotbalové hřiště

9. červen

Olympiáda malotřídních škol				

14. červen

Školní akademie, náves - ZŠ 					

27. červen

Promítání na hřišti „letní minikino“, spolek MaDěRa

léto

Loutkové divadlo - obec

září

				

Tradiční Václavské hody					

28., 29.,30. září

Tvořivé dílničky pro děti, spolek MaDěRa

10 – 12/2019

Drakiáda, spolek MaDěRa

		

				

říjen

Po stopách dýní a strašidel, MŠ + obec			

říjen

Módní přehlídka						

26. říjen

Mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromu, 		
vystoupení dechové hudby Dubňanka
a chrámového sboru Dolní Dubňany

1. prosinec

Malá výstavka betlémů a starých vánočních ozdob
Krabice od bot – charitativní akce, spolek MaDěRa + obec prosinec
Vánoční koncert v kostele + vánoční jarmark, 		
ZŠ Dolní Dubňany						

13 .prosinec

Štěpánská zábava, SDH Dolní Dubňany			

25. prosinec
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Ze života ZŠ Dolní Dubňany
Školní rok 2018/2019 jsme zahájili v podvečer 3. září 2018. Pěvecký
sbor zazpíval 2 písně, ředitelka školy přivítala přítomné, představila žáky,
kteří se budou letos ve škole vzdělávat, seznámila všechny se změnami
v pedagogickém obsazení, nastínila hlavní body školního roku. Poté se děti
v doprovodu učitelek porozhlédly ve třídách, opsaly si rozvrh a na závěr
pod pergolou pojedly něco z připravených dobrot. Školní rok 2018/2019 byl
zahájen.
Přípravy na nový školní rok však byly zahájeny ještě před hlavními
prázdninami, kdy firma V STAV započala s přístavbou nářaďovny k tělocvičně.
Díky uložení nářadí v nářaďovně se zvětšil prostor ke cvičení a zlepšila se
bezpečnost dětí při všech pohybových aktivitách. Ke zvýšení bezpečnosti
přispělo také opatření radiátorů novými kryty.
Dále jsme modernizovali prvky dětského hřiště před školní budovou.
Stávající dřevěné hrazdy byly vyměněny za nové a byla dokoupena otáčecí
kláda, kterou děti využívají v době školní družiny ke zvyšování své koordinace.
Oba prvky byly pořízeny za finanční prostředky získané z dražby bot na
loňském obecním plese.
V letošním školním roce se ve škole vzdělává 44 žáků. Z tohoto počtu je:
• 19 žáků z Dolních Dubňan
• 10 žáků z Horních Dubňan
• 9 žáků z Dobřínska
• 3 žáci z Rešic
• 2 žáci z Mor. Krumlova
• 1 žák z Čermákovic
Škola je organizovaná jako trojtřídní s pěti ročníky.
I. třída – 2. ročník – 8 žáků
		
3. ročník – 5 žáků – třídní učitelka Mgr. Petra Chvátalová
II. třída – 4. ročník – 13 žáků
5. ročník – 6 žáků – třídní učitelka PaedDr. Zdeňka Procházková
III. třída – 1. ročník – 12 žáků – třídní učitelka Mgr. Jana Tuzová
Výuka v naší škole má 4 pilíře:
• Sfumato – technika, kterou se učí prvňáčci číst
• Matematika profesora Hejného
• Kritické myšlení + dílny čtení
• Vlastivěda od 3. ročníku
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Letos se učíme o historii naší země. V květnu si pojedeme do Prahy a na
Karlštejn prohlédnout to, o čem jsme v hodinách vlastivědy sbírali informace,
zpracovávali texty, sledovali filmy, diskutovali a prokazovali znalosti. Jsme
rádi, že nás doprovodí i někteří rodiče a prarodiče.
Pro letošní školní rok jsme si stanovili 3 hlavní úkoly:
• Vytváření bezpečného prostředí
• Rozvoj čtenářské gramotnosti
• Práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření
Skladba dětí v naší škole je stále pestřejší. Máme děti bystré, průměrné
i slabé. Napříč celým spektrem pak děti s potřebou podpůrných opatření.
Snažíme se na jedné straně pomáhat dětem při potížích s učením, ale na
druhé straně cítíme potřebu rozvíjet jejich talent a nadání.
Úkoly v hodinách se snažíme diferencovat tak, aby každé dítě zažilo pocit
úspěchu, děti mají možnost volby úkolů. Stavíme na spolupráci, vzájemném
vrstevnickém učení, ne na soutěživosti. Pracujeme s cíli učení a s kritérii
hodnocení. Snažíme se, aby děti dopředu věděly, jak má vypadat dobře
odvedená práce.
Máme 13 dětí s diagnostikovanou potřebou podpůrných opatření. Tyto
děti mají v době po vyučování na doporučení pedagogicko - psychologické
poradny hodiny speciálně pedagogické péče (odstranění deficitů v oblasti
zrakového a sluchového vnímání, náprava grafomotorických obtíží) nebo
pedagogické intervence ( doučování, dovysvětlení toho, čemu neporozuměly
v hodinách).
Měření sil je na místě v případě talentovaných dětí. To platí
o matematických, literárních, recitačních a sportovních soutěžích. Děti se
jich účastní, pokud chtějí.
• Logická olympiáda
• Matematická olympiáda
• Matematická soutěž Pangea
• Regionální recitační soutěž v Miroslavi
• Literární soutěž Evropa ve škole - to jsou soutěže, jichž se někteří
žáci zúčastnili od začátku školního roku.
V nadcházejícím období to bude ještě:
• Matematický klokan
• Okresní přehlídka dětských recitátorů „Dětská scéna“
• Soutěž v dětských country tancích O Kohoutovickou slípku
• Matematická soutěž Pythagoriáda
• Štafetový pohár (soutěž v běhu)
• Jahodový pohár v Olbramovicích (vybíjená a fotbal)
• Atletická olympiáda malotřídních škol v Dolních Dubňanech
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Abychom my učitelé věděli, jak si stojí naši žáci v porovnání se žáky
jiných škol, zúčastní se páťáci národního testování pořádané společností
SCIO. Vypracují testy z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky
a obecných studijních předpokladů.
Snažíme se také obohatit kulturní život jak v Dolních Dubňanech, tak
také v okolních obcích. Letos se to nejvíc dařilo školnímu pěveckému sboru,
který vystupoval na vánočních akcích v Jamolicích, Moravském Krumlově,
v Dolních Dubňanech a spolu s tanečníky country tanců také v Horních
Dubňanech. Poslední vystoupení pěveckého sboru bylo na Vítání občánků
v Dolních Dubňanech.
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Závěrem bych ráda opakovaně poděkovala rodičům našich žáků, že nám
svěřili vzdělávání svých dětí. Cítíme, že s většinou rodičů jsme „na jedné
lodi“, vážíme si jejich podpory a chuti spolupracovat. Za velkou odporu
děkujeme také našemu zřizovateli.
PaedDr. Zdeňka Procházková
Foto archiv ZŠ

Střípky z Mateřské školy Dolní Dubňany
Děti se rodí jako čisté, nepopsané listy. Na svět si přináší určité vlohy
a schopnosti, které jim později více či méně pomáhají zvládat nároky
běžného života. Zvlášť u malých dětí záleží na vlivu okolí – rodičů, prarodičů
a později učitelů MŠ a ZŠ, na tom jak dokáží svou výchovou jejich vlastnosti
rozvinout. A právě MŠ je jedna z prvních organizací, která přichází s dětmi
do kontaktu a záleží především na tom, jaké možnosti škola nabízí.
Nejinak je tomu i v naší MŠ, která je založena především na individuálním
přístupu k dětem a vzájemné spolupráci s rodiči, ZŠ a ostatními
organizacemi. Již po několik let je MŠ kapacitně naplněna. V současné
době mateřskou školu navštěvuje 25 dětí z toho 1 dítě se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Do školy jsou děti přijímány na základě předem stanovených kritérií,
kde hlavní roli hraje především spádovost a následně věk dětí. Kromě
kvalitního vzdělávání, které dětem zajišťuje kolektiv kvalifikovaných
pedagogů, včetně asistentky pedagoga je součástí tohoto vzdělávání
bohatá nabídka sportovních, společenských a kulturních akcí v podobě
divadel, výstav, výtvarných a sportovních soutěží. Tyto akce pak doplňuje
řada nadstandardních aktivit jako je „Předplavecký výcvik pro děti“ v Nové
Vsi nebo „Výchovně-vzdělávací odpoledne pro děti a jejich rodiče“ aj.
Velké oblibě se pak těší zejména akce pořádané pro rodiče a veřejnost.
K těm nejúspěšnějším v letošním školním roce můžeme zařadit „Večer
plný strašidel“, který již tradičně připravovala MŠ ve spolupráci s OÚ a je
plánován i pro následující školní rok pod názvem „Po stopách dýní a strašidel“.
Velký dík patří Sdružení myslivců za poskytnutí útočiště v myslivně a všem
spoluobčanům, kteří nám byli ochotni na akci poskytnout vypěstované dýně
a bez nichž by tato akce neměla tu správnou strašidelnou atmosféru.
Rodiče a prarodiče pak velice kladně ocenili společné setkání na akci
„Staročeské Vánoce“, na kterých jsme se jim s dětmi snažili připomenout
pravý význam Vánoc, známé a již dávno zapomenuté zvyky a tradice. Tuto
akci nejen svým poutavým vyprávěním z dětství, ale i zpěvem vánočních
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koled obohatila p. Anna Pospíšilová, kterou ve zpěvu doprovodila p. Hana
Pecinová a jako hudební doprovod p. Petr Pecina a svým zpěvem navodili
tu pravou vánoční atmosféru. Poděkování patří tak nejen těmto hostům
a mým kolegyním, které tuto akci pomáhali připravit, ale především těm, kteří
byli ochotni se této akce zúčastnit, protože je to pro nás pedagogy ocenění za
naši snahu a dává těmto akcím smysl.
Za MŠ v Dol. Dubňanech Zuzana Jakšová
Foto archiv MŠ

Spolek MADĚRA - Máme děti rádi
Na jaře letošního roku to budou tři roky, co zahájilo činnost sdružení
MaDěRa – Máme děti rádi. Myslíme, že za tuto dobu se nám podařilo vybudovat
pevný harmonogram akcí, na které se mohou děti každoročně těšit. Snažíme
se, aby akce byly různorodé a mohly se jich zúčastnit děti všech věkových
kategorií, což není vždy jednoduché. Naším hlavním cílem je, aby se děti
pobavily a zařádily si v kolektivu vrstevníků. Zároveň se je snažíme zapojovat
do našich tradic, podporovat jejich kreativitu, učit je pomáhat ostatním a ty
starší zapojovat do organizace a příprav a vychovat si tak naše nástupce.
Jako každý rok bychom touto cestou chtěli do našich řad pozvat všechny,
kteří mají zájem dělat v naší obci něco pro děti. Zveme zejména všechny
„novopečené“ rodiče!
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V loňském roce se nám podařilo uspořádat všechny naplánované akce
a velice nás těší, že jsou stále oblíbenější u dětí i rodičů. Kromě organizování
tradičních akcí (maškarního karnevalu, masopustu, dne dětí, drakiády,
tvořivých dílniček atd.) jsme se loni opět rádi zapojili do projektu „Krabice od
bot“. Tentokrát se k nám připojily i děti ze základní školy a společně s dalšími
obyvateli naší obce jsme nasbírali cca 60 krabic plných dárků pro chudé děti.
Moc děkujeme všem, kteří se v adventním čase na chvíli zastavili a mysleli
na ostatní! V letošním roce se tohoto projektu opět zúčastníme, tentokrát
společně s Obecním úřadem Dolní Dubňany a zveme všechny naše spoluobčany,
aby se k nám přidali. Krabici může nachystat kdokoliv, nejen rodiny s dětmi!
A věřte, že každý dárek udělá obrovskou radost!
Harmonogram akcí na rok 2019 se moc neliší od toho loňského. Dvě větší
akce máme již „za sebou“ – maškarní karneval a masopustní průvod obcí.
Dětský maškarní karneval se konal v neděli 17. 2. 2019. Přestože v okolí
řádila chřipková epidemie, přišlo do nazdobeného sálu místního pohostinství
zhruba 40 dětí a užily si pirátské odpoledne. Stejně jako loni velice děkujeme
paní učitelce Zuzaně Jakšové za parádní výzdobu!
V neděli 3. 3. 2019 jsme za doprovodu harmoniky vyrazili v hojném počtu na
masopustní průvod obcí. Jsme moc rádi, že se k nám každý rok přidávají další
povedené masky a že se nám stále daří udržovat tradiční ráz této akce. Všem
našim spoluobčanům ze srdce děkujeme za vřelé přijetí, vynikající dobroty,
které pro nás připravují a v neposlední řadě za finanční i „sladké“ dary pro
děti! Sladkosti jsme spravedlivě rozdělili a věnovali dětem do školky a školy.

19

Vybrané peníze – celkem 13 050 Kč – budou použity stejně jako v minulých
letech na nákup výher a odměn (na karneval a dětský den stojí zhruba 6 000
Kč), materiálu do dílniček (loni jsme nakoupili za 1 500 Kč), občerstvení na
všechny akce (v loňském roce nás stálo 3 600 Kč), úhradu programu na dětský
den (např. pěna pro hasiče – 1250 Kč, malování na obličej – 1500 Kč) a mnoho
dalších drobných výdajů.
V následujících měsících nás nejprve čeká pálení čarodějnic, kdy společně
s dětmi tvoříme čarodějnici a poté opékáme špekáčky. Následovat bude
dětský den, který letos oslavíme 9. 6. 2019 – jako vždy bude připraveno
zábavné odpoledne na hřišti. Nebude chybět sportovní stezka, malování na
obličej, tradiční soutěže nebo hasiči s pěnou. V průběhu léta se určitě sejdeme
u taboráku na hřišti a následně promítneme pohádku v našem „minikině“.
Podzim bude jako vždy ve znamení drakiády a zahájení provozu tvořivých
dílniček.
Nově se letos zapojíme do projektu „Ukliďme Česko“ a společně s obcí Dolní
Dubňany, mysliveckým spolkem a sborem dobrovolných hasičů uspořádáme
30. 3. 2019 velký úklid naší obce a jejího okolí. Připojit se k nám může kdokoliv,
budeme rádi za každou pomocnou ruku!
Na závěr bychom chtěli poděkovat obci za veškerou podporu a všem našim
členům za jejich čas, který nám zcela nezištně věnují!
Těšíme se na setkání s Vámi na některé námi pořádané akci!
za MaDěRa – Máme děti rádi
Tereza Vejvalková a Hana Pecinová
Foto Petr Pecina
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Myslivecký spolek
Myslivecký spolek Dolní Dubňany má v současné době 25 členů.
V roce 2018 se činnost spolku zaměřovala na pravidelné doplňování krmiva
v zásypech a krmelcích a vody v napajedlech v období sucha. Odchováno
a vypuštěno bylo 100 ks divokých kachen na Balatoně, tamtéž byli vypuštěni
i divocí králíci. Tak, jako každoročně se náš spolek zúčastnil přehlídky trofejí
spárkaté zvěře, která tentokrát proběhla v Miroslavi. V říjnu se uskutečnily
v honitbě zkoušky v norování.
Značné škody na stavech srnčí zvěře a drobné zvěře nám způsobuje stále
rostoucí silniční doprava. U srnčí zvěře se navíc šíří virové onemocnění
papilomatóza. Lovecká sezóna se orientuje na plánovaný lov srnčí zvěře,
úlovky na podzimních honech jsou spíše symbolické a převážně slouží pro
potřebu tomboly na tradičním plese spolku, který letos proběhl 5. ledna
v sále místního pohostinství.

Celkem bylo v roce 2018 sloveno 18 ks srnčí zvěře, 28 ks zajíců, 28 ks
bažantů, 77 ks divokých kachen, 3 lišky a 1 kuna.
V rámci spolupráce s OÚ v Dolních Dubňanech jsme se podíleli na přípravě
a úklidu při pořádání festivalu dechových hudeb v červnu 2018.
Ing. Jozef Řezanina, předseda mysliveckého spolku
Foto z archivu spolku
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Kulturní a společenské akce vobci
17. reprezentační ples obce Dolní Dubňany
a Dechové hudby Dubňanka
Ples, který jsme v letošním roce pořádali, byl v pořadí již 17. a opět se
vydařil. Krom dobré hudby, bohaté tomboly nám tento večer zpříjemnilo
vystoupení taneční skupiny Single ze Znojma. Předvedli nám jak klasické,
tak i Latinsko americké tance. Zaplněný sál tanečníků se bavil až do třetí
hodiny ranní.
Foto Anna Kohoutová

Vítání občánků
Za rok 2018 jsme přivítali osm nově narozených občánků a s radostí je
přijímáme mezi své spoluobčany. Písničkou naše nejmenší přivítaly také děti
ze ZŠ Dolní Dubňany.
Foto Anna Kohoutová
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Posezení se seniory naší obce
Letošní setkání seniorů se uskuteční 26. 4. 2019 od 15.00 hodin v sále
místního pohostinství. Toto setkání Vám přijde zpříjemnit od 17.00 hodin
Vinařský spolek z Miroslavských Knínic.
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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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Dětský den
Tak jako každým rokem obec ve spolupráci se spolkem MaDěRa uspořádá
9. 6. 2019 na místním fotbalovém hřišti dětský den.
Kromě různých soutěží, které připraví pro děti rodiče, se můžeme také
těšit na rytířská klání, či kouzelníka. Obec dětem během odpoledne zajistí
drobné občerstvení.
Foto archiv obce
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Cyklovýlet - Moravskokrumlovskem
Mikroregion Moravskokrumlovsko, tak jako každoročně, uspořádá
11. května cyklovýlet (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 v některé z obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko , kde bude
pro Vás připraveno občerstvení a kromě toho, bude letošní ročník obohacen
jarmarkem místních řemesel a produktů. K tanci a poslechu nám zahraje
Country kapela Paroháči, cyklopasy budou slosovatelné. Jméno cílové obce
bude z předstihem oznámeno.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
Foto archiv mikroregionu

Módní přehlídka
Letošní podzim si zpříjemníme mimo jiné i Módní přehlídkou, která se
uskuteční 26. října. Módní trendy nám opět předvede Boutiqe paní Kamily
Polachové z Moravského Krumlova. Přestávku nám přijdou vyplnit svým
vystoupením děti z dolnodubňanské školy, za jejich vystoupení a snahu
obohatit naše kulturní akce bude výtěžek z dobrovolného vstupného opět
věnován základní škole Dolní Dubňany.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
Naše již tradiční
akce
Mikulášská
nadílka a rozsvícení
vánočního stromu se
uskuteční v neděli
1. prosince 2019
v 16 hodin u Obecního
úřadu. Předvánoční
atmosféru
nám
i v letošním roce
přijdou
naladit
svým
vystoupením
Chrámový sbor Dolní
Dubňany a Dechová
hudba Dubňanka.
Za jejich vystoupení jim předem moc děkujeme. V zasedací místnosti OÚ
pro Vás připravíme malou výstavku betlémů a starých vánočních ozdob.
Foto Anna Kohoutová

Vysazení lípy
Za účasti dětí z místní mateřské a základní školy jsme v pátek 26. října
2018 vysadili u myslivny na počest 100. výročí založení Čekoslovenska lípu
srdčitou – Strom svobody.
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Děti napsaly stromu svá
přání, která poté přečetly.
Byla úsměvná i dojemná. Přání
pronesla i paní starostka. Popřála
lípě, aby rostla do krásy a odolala
všem povětrnostním katastrofám
i vandalům, aby byla také
místem, kde se budou scházet
další generace při kulturních
i
sportovních
akcích.
Na
počest výročí byl do země
zasazen
pamětní
kámen.
K němu přibude na jaře lavička
k posezení a načerpání síly
a energie, kterou strom vyzařuje.
Foto archiv obce

Divadelní spolek RUM
Již druhým rokem k nám zavítali Rouchovanští umělci a zahráli nám své
představení. V loňském roce to byl muzikál s názvem STALIN. Kousek to byl
úsměvný, v muzikálu zazněly známé melodie, které si obecenstvo zazpívalo
spolu s umělci. V letošním roce přijel divadelní spolek s muzikálem „TŘI A PŮL
MUŠKETÝRA“. Byl to muzikál pro celou rodinu. Věřím, že divadelní spolek RUM
k nám zavítá i v příštím roce. My přijdeme rádi zhlédnout jejich představení,
a tím podpoříme obětavé amatérské herce. Obdiv a uznání patří všem těm,
kteří v dnešní uspěchané době dokáží ve svém volném čase nazkoušet a zahrát
divadlo pro nás ostatní. Těmto lidem patří poděkování za šíření kultury.
Foto Jana Mašová
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Poděkování
Obec Dolní Dubňany děkuje firmě NUVIA, a. s. Třebíč za dar v podobě
2 kusů slunečníků v hodnotě 23 716 korun. Poděkování patří především paní
Ing. Larise Dubské za zrealizování nápadu, který vznikl spontánně při setkání
žen u příležitosti svátku matek konaném v květnu 2018 na Jaderné elektrárně
Dukovany. Tento sponzorský dar pomůže naší obci při pořádání různých
kulturních či sportovních akcí. Ještě jednou děkujeme a rádi přispějeme
k propagaci firmy NUVIA, a. s. na akcích naší obce.
Jana Mašová


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.

Obecní Kompostárna
Obecní kompostárna v Kamenných dolech má za sebou delší úspěšný rok.
Podařilo se nám sesbírat a uložit téměř 150 tun zeleného odpadu. Větve
a dřevní hmota jsou průběžně štěpkovány a poté smíchány s ostatními
rostlinnými zbytky. Celý krecht je několikrát ročně překopán a provzdušněn
a po nezbytném odležení je možno kompost bezplatně odebrat. Dohoda
o odběru kompostu je možná na Obecním úřadě.
Vedení obce děkuje všem občanům za třídění zeleného odpadu.
I tento odpad má smysl třídit.
29

Poděkování
Je mou milou povinností poděkovat
těm našim spoluobčanům, kteří se
věnují chovu včel. Tito malí bzučiví
broučci nám pomáhají zvyšovat úrodu v
našich sadech a zahradách, vyprodukují
spoustu vynikajícího medu a dokážou
nám navodit skutečnou atmosféru
domova. Péče o včeličky však vyžaduje
spoustu času a hromadu odborných
znalostí, proto ještě jednou vyslovuji
poděkování a maximální uznání našim
včelařům.

Tříkrálová sbírka
Vážení občané,
jménem OBLASTNÍ CHARITY Znojmo děkujeme všem, kteří jste přispěli
koledníkům do pokladniček Tříkrálové sbírky 2019 na pomoc potřebným
na Znojemsku. Celkem se v naší obci vykoledovalo 27 020 Kč. Poděkování
patří také všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se podíleli na sbírce.
Děkujeme Vám!!
Celkové výsledky za okres Znojmo najdete na www.znojmo.charita.cz
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Každoroční upozornění občanům
Venčení psů:
Sbírejte prosím při procházce obcí exkrementy po svých psích mazlíčcích.
Nevyužívejte předzahrádky a veřejná prostranství pro venčení psů. Děkujeme.

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.

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.

Recept
na velikonočního beránka
2 hrníčky polohrubé mouky
1 hrníček krupicového cukru
1 prášek do pečiva
1/2 hrníčku smetany nebo mléka
4 vejce
Strouhaná citronová kůra
2 lžíce pokrájeného kandovaného ovoce
1 lžíce rozinek namočených v rumu, trochu nasekaných ořechů a čokolády
Mouku smícháme s cukrem a práškem do pečiva, přidáme ostatní suroviny
a umícháme těsto, kterým naplníme vymazanou a moukou vysypanou formu
na beránka. V předehřáté troubě pečeme necelou hodinu. Upečeného
beránka polejeme citronovou polevou nebo čokoládou.
Dolnodubňanský zpravodaj 2019
Vydala: Obec Dolní Dubňany, IČO 00292699 v březnu 2019.
www.dolnidubnany.cz, obec@dolnidubnany.cz
Náklad 165 ks, neprodejné. Zdarma do každé domácnosti v obci.
realizace: Petr Večeřa, Bačice, vecera.petr@volny.cz
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SENIORSKÁ OBÁLKA POMŮŽE V TÍSNI
NEBO OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA
Seniorská obálka, která má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví
nebo života, se začíná v těchto dnech distribuovat i do obcí Jihomoravského
kraje a je ke stažení na webových stránkách www.seniorskapolitikajmk.cz.
Tuto kartu a další informace, například o možnosti označení vozidla pro parkování osob ZTP a ZTP/P, případně pro získání euroklíče na sociální zařízení pro
hendikepované, můžete také získat na OÚ Dolni Dubňany.
Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích
(včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře.
Údaje pak budou umístěny na viditelném místě v bytě (na dveřích lednice
nebo vnitřní straně vchodových dveří).

„Tyto údaje, které
by měly být pravidelně
aktualizovány, poslouží
v případě zásahu záchranářů k rozhodnutí
o tíži zdravotního stavu, optimální terapii
na místě nebo nutnosti
transportu do zdravotnického zařízení,“ uvedl jihomoravský radní
Milan Vojta.
„Věřím, že Seniorská
obálka brzy zdomácní,
zejména tam, kde žijí
lidé osamoceně, a napomůže v důležitých
situacích, urychlí čas
a rozhodování při záchraně života,“ zdůraznil radní Vojta.

I.C.E. KARTA

Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM

DatuM vyplnění

ZDravotní
poJišťovna

JMéno a příJMení, titul

Dat. naroZení
nebo r.Č.

alergie

neMoci

oD KDy ?

léKy – náZev

DávKa

DávKování

KontaKty na blíZKé oSoby
pořaDí JMéno a příJMení

MěSto

vZtah

1
2
3
JMéno a KontaKt na
praKticKého léKaře

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby ZZS JMK, p.o. při mém ošetření.
www.seniorivkrajich.mpsv.cz
Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018
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