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OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM NA TANEČNÍM PARKETU
Během prázdnin se uskutečnilo několik zdařilých akcí na tanečním parketu. Je
to dobře, neboť je vidět, že investice do tohoto areálu byly na správném místě.
Sezónu zahájila již v květnu KDU-ČSL spolu s OÚ povedeným Dnem matek.
Následovala zábava, kterou pořádalo SRPŠ při ZŠ Dolní Dunajovice a jejíž
výtěžek byl věnován na potřeby žáků.
Zábava pod vedením TJ Sokol rovněž přinesla finance pro naše nejmenší –
tedy žákovská družstva.
Slavnosti vína jsou pak nejen akcí, která přináší peníze, ale také reprezentací
obce.
Tradiční myslivecká Pytlácká noc nabídla gulášek i zvěřinovou tombolu.
Sezónu na parketu uzavíraly hody. I přes nepřízeň počasí se vydařily a to díky
organizátorům – TJ Sokol i mladým v kroji. Též mužácký sbor přispěl ke
zdaru akce. Letos obec reprezentovali tito:
stárci: Miroslav Štrbka, Roman Bravenec, Tomáš Koláček, Emil Laurenčík,
Martin Mikel
a
Vladimír Valerián
stárky: Eva Bařinová,
Lenka
Ivanišová,
Zuzana Laurenčíková,
Dagmar Šimberová,
Hana
Veselá
a
Barbora Zbránková
sklepníci:
Jaroslav
Bárta a Petr Jurán
Poděkování patří
všem organizátorům,
ale i návštěvníkům,
kteří se nejen pobaví,
ale mnohdy přispějí na
dobrou věc.
Mgr. Alexandra Bravencová

Zpráva o rekonstrukci areálu TJ Sokol
V letošním roce pokračovaly práce na rekonstrukci a dostavbě areálu TJ Sokol.
Po dobudování nového travnatého hřiště, na kterém se začalo hrát od srpna,
bylo staré hřiště rozoráno a začala jeho rekonstrukce. Do země byl zabudován
závlahový systém, odvodnění a kanalizační přípojka od kabin. Hřiště bylo
srovnáno a koncem září na něm byl vyset nový trávník. Současně s budováním
hřiště se provádělo oplocení celého areálu. Dostavbu areálu financuje ze svých
prostředků obec a z dotace od Krajského úřadu Jihomoravského kraje
TJ Sokol. V měsíci září obdržela obec od firmy Transgas a.s. účelově vázaný
dar na výstavbu sportovně turistického areálu ve výši 500 000 Kč, který je
z rozhodnutí zastupitelstva obce využíván k vybudování dvou tenisových a
jednoho volejbalového kurtu. A tak bude možno využívat sportovní areál ještě
větším počtem občanů obce, nebude jen fotbalový, ale bude skutečně
sportovní.
Mgr. Josef Hasník
zástupce starosty

Systém sběru separovaného odpadu
v obci Dolní Dunajovice
Od 1. srpna 2003 byl v obci změněn způsob sběru separovaného odpadu.
Kontejnery, které byly umístěny na dvou místech v obci, byly odvezeny a místo
toho odebírají zaměstnanci obce vytříděný odpad každou sobotu v době od 8
do 11 hodin ve stodole proti školní jídelně na ulici Lípová.
Za dva měsíce od provedené změny se ukazuje, že tento způsob sběru je pro
obec vhodnější než po obci rozestavené kontejnery. Prvním přínosem je to, že
v místech kontejnerů se nehromadí volně ložený odpad. Dále firma, která od
obce odebírá vytříděný odpad, nemusí jeho část vyhazovat kvůli špatnému
třídění. Při odebírání odpadu od občanů se objevilo několik drobných
problémů. Někteří nemohou a nebo nechtějí pochopit, že je možno odevzdávat
pouze některý odpad (PET lahve, papír, hadry, sklo a rozměrné tvrdé
plasty, které nelze vhodit do popelnice). Ostatní odpady občané vhazují do
popelnic se směsným odpadem. Někteří občané také nechtějí spolupracovat
s pracovníky obce na dotřídění odpadu na sběrném místě, bez spolupráce
občanů s pracovníky obce ale není možné zajistit kvalitní třídění surovin. A
jenom v případě, že odpady budou kvalitně vytříděny, může za ně obec obdržet
finanční úhradu. Každá koruna, kterou obec za separovaný odpad získá,
snižuje cenu za odvoz odpadu pro občany. Současný poplatek ve výši 280 Kč
za občana a rok patří k nejnižším nejen mezi okolními obcemi, ale v celém
kraji. Čím lépe budou občané spolupracovat na provozu separovaného sběru,
tím menší bude potřeba poplatek v obci zvyšovat.
Mgr. Josef Hasník
zástupce starosty

Dárek pro naše nejmenší – dětské hřiště
Poslední dobou se Rada obce Dolní Dunajovice začala po letech, kdy
bylo třeba investovat v rámci rozvoje obce v jiných oblastech, zabývat i otázkou
prostoru pro naše nejmenší. Zkonstatovat, že klasické dětské hřiště, kde se děti
předškolního a předškolkového věku mohou zabavit, se v naší obci nenachází, není
až tak velkým problémem. Možná škoda, že v době, kdy obec investovala v oblasti
kulturního a sportovního vyžití převážně do nás dospělých /rekonstrukce
„tanečního placu“, příspěvek na rekonstrukci velkého hřiště/ se na ty nejmenší
trochu pozapomnělo a pro své hry - i díky těm starším - nenašli nic – protože
houpačky bez sedátek a pískoviště, kde není jasno, zda je pro psy, kočky či děti,
jsou bohužel naprosto nevyhovující. Přitom i takové dětské hřiště s pískovištěm by
mělo být prostorem, kde se děti učí prvním kontaktům s ostatními vedle ulice a
chodníku.
A tak nyní by mělo dojít i na ty nejmenší. Obecní rada a věřím, že i
zastupitelstvo obce budou souhlasit s vyčleněním finanční částky na zbudování
nového dětského hřiště. Pro tyto účely bylo zatím vytipováno několik lokalit v naší
obci:
1/ prostor u pranýře nad tělocvičnou
2/ v rámci nového sportovního areálu u velkého hřiště
3/ prostor u rybníka
4/ prostor u malého hřiště.
Je jasné, že při výběru vhodného místa se musí hledět zejména na bezpečnost
dětí s ohledem na přilehlé komunikace, volně pobíhající psy a v neposlední řadě i
předpisy pro provoz dětských hřišť, které vstoupí v platnost s naším vstupem do
EU. I proto by prostor dětského hřiště měl být vybaven odpovídajícími „atrakcemi“
a měl by být ohrazen.
Pokud jde o výběr umístění, bylo by zastupitelstvo obce potěšeno, kdyby své
vyjádření k tomuto učinili i sami občané – osobně či písemně na OÚ, popř.
v diskusi při zasedání obecního zastupitelstva.
Záměrem obce v současné době je zbudovat dřevěnou konstrukci, ke které bude
napojena skluzavka, houpačka, lano, hrazda aj.
Hřiště by mělo být dáno do provozu na jaře příštího roku a pro naše děti
by ho po předběžné dohodě mohla zhotovit firma Truhlářství Kališ. Při samotné
realizaci a montáži samozřejmě uvítáme i iniciativu tatínků, které rádi pozveme na
brigádu.
Nezapomeňte tedy na možnou účast Vašich názorů při volbě vhodného
umístění výše uvedeného hřiště, rádi budeme o věci s Vámi diskutovat třeba na
zasedání Obecního zastupitelstva.
Mgr. Jiří Švanda

VÝZVA
Obec Dolní Dunajovice připravuje vydání nové propagační
skládačky. Zájemci o umístění reklamy, kteří se dosud nepřihlásili,
se mohou na podrobnosti informovat u starosty obce.

Výsledky soutěží ročníku 2002 – 2003
Muži: skončili na 3. místě, když měli stejný počet bodů jako druhá
Charvatská Nová Ves
Dorost: 7. místo
Starší žáci: 1. místo okresního přeboru, vyhráli turnaj o Přeborníka
okresu Břeclav v Křepicích, kterého se zúčastnila dále mužstva
Křepic, Rakvic a Poštorné
Mladší žáci: 10. místo okresního přeboru
Přípravka: 4. místo
V létě jsme pořádali Červencovou noc, která se vydařila jak
počasím, tak i dobrou hudbou a pořadatelským zabezpečením.
9. srpna TJ Sokol pořádal 2. letní slavnost vína, kde za
přispění místních vinařů byla prezentována naše obec jako vinařské
centrum celé Mikulovské oblasti v očích rekreantů, kterých se sjelo
na tuto slavnost vína velké množství.
29. - 30. srpna jsme pořádali tradiční hody. V krojích
se prezentovalo 6 párů stárků a stárek, což je na velikost obce
poměrně málo, když uvážíme tu skutečnost, že naši předkové
pochází převážně z takových obcí, jako jsou Hovorany, Čejč, Kobylí,
Hluk a jiných, kde je tradice hodů velká. K tanci hráli Dolanka
z Ratíškovic a Sokolka ze Šakvic. Pořadatelsky byly hody zvládnuty
na výbornou – jediné, co se nevydařilo, bylo počasí.
Výtěžek z těchto kulturních akcí bude použit převážně
na financování mládežnické kopané v naší obci a částečně na
investice na hřišti, kde pomalu vyrůstá pěkný sportovní areál.
3. srpna jsme zahájili provoz na novém travnatém
hřišti přátelským utkáním se Sokolem Popice. 13. září jsme zaseli
hlavní travnaté hřiště, které se již dnešním dnem krásně zelená.
V těchto dnech dokončujeme oplocení celého
sportovního areálu a osvětlení hrací plochy, aby se dalo trénovat i ve
všední dny, kdy je světlo jen do 17 hodin.
Vybudování a údržba travnatých ploch je náročná záležitost
jak na finance, tak i na velké množství práce. Trávník se musí
1x měsíčně
hnojit, 2x týdně zalévat, 2x týdně sekat, válet, podsévat atd. Snažíme
se o to, aby naše mužstva trénovala a hrála na kvalitním trávníku,

který je současně obrazem naší obce při návštěvách soupeřů a
fanoušků ze širokého okolí.
Někteří členové TJ Sokol odpracovali stovky
brigádnických hodin při budování nových hracích ploch. Hřiště
máme od obce pronajaté. Tudíž nesdílíme názor, že hřiště je obecní a
každý si tam může kdykoli a kdekoli kopat, jak se mu zachce. Na
hřištích je provozní doba, kde jsou rozepsány tréninkové hodiny
jednotlivých mužstev. Tudíž na hřiště smí jen za asistence vedoucích
(trenérů) či po domluvě s vedením TJ Sokol. Proto hřiště
oplocujeme. Chráníme naši práci proti neukázněným dětem, které
v jakoukoli dobu – po závlaze, po dešti – kopou jen na branku a ničí
pokutové území hřiště, proti vandalům, kteří nám trhají ochranné
sítě, močí na dveře kabin, rozbíjí zařízení hřiště atd.
Od nového roku se zvažuje možnost zaměstnat
správce areálu, bylo by to řešení vedoucí ke kvalitě a pořádku. Snad
se toho dočkáme.
Tímto zároveň zveme všechny děti, které mají zájem o
kopanou a to platí i
pro
nadaná
děvčata,
aby
si
přišly
s námi
zasportovat.
Také
zveme
všechny
rodiče,
aby se přišli
zase
podívat, jak jejich ratolesti reprezentují naši obec
Milan Kališ

Nejen podzimní zamyšlení
Po sklizni úrody se každý hospodář snaží své pole co nejdříve poorat,
upravit či jinak připravit pro další úrodu. Zde bych chtěl všechny majitele pozemků
požádat, aby při jakýchkoliv pracích na poli, a to i v průběhu roku, brali v úvahu,
že účelové komunikace, takzvané polní cesty, neslouží k otáčení při orbě,
plečkování či jiných úpravách pozemku nebo vinohradu, ale pouze k přejezdu
zemědělských strojů. Již staří hospodáři měli rčení „Na úvrati obrať“ a ne na
cestě. Takto dochází k silnému znečišťování, mnohdy i k poškozování vozovek. To
platí i pro jízdy po dešti, kdy je bláto nataháno do vesnice a nikdo necítí povinnost
po sobě uklidit. Buďme rádi, že naše účelové komunikace jsou v takovém stavu,
v jakém jsou, a snažme se je tak udržet co nejdéle. Vždyť i zde platí zákon
361/2000 Sb. „o provozu na pozemních komunikacích…“. Takto se chová jen pár
jedinců, kteří pokud způsobí znečištění, je po sobě neuklidí. Touto skutečností trpí
ostatní občané, kterým není čistota a prostředí obce lhostejná.
Při večerní pochůzce po vesnici nás mnohdy zarazí silný zápach ze
spalování odpadů v domácnostech některých neukázněných občanů. Tímto
spalováním dochází ke vzniku karcinogenních látek, které potom dýchají i ti, kteří
řádně odevzdávají odpad, jak jim ukládá zákon o odpadech. Je to opět
bezohlednost, kterou dělá jen několik jedinců. Nemíníme dělat komise, které budou
chodit po večerech vesnicí a hlídat, co kdo spaluje. Zákon o odpadech řeší i tyto
situace, jak si poradit s těmito bezohlednými provinilci. Doufám, že obecní úřad
poskytuje mnoho možností a příležitostí, jakým způsobem se různého domovního
odpadu zbavit. Je to jen otázka vůle a pochopení dané věci. Životní prostředí je nás
všech.
František Bařina
starosta obce

ORDINAČNÍ DOBY
NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU DOLNÍ DUNAJOVICE
MUDr. Věra Švandová
 519 157 101, 519 519 121
Pondělí
7 – 10
Úterý
7 – 10
Středa
8 – 10
Čtvrtek
7 – 10
Pátek
7 – 10

MUDr. Petr Pekař
 519517100
Pondělí
12 – 14.30
Úterý
7.30 – 15
Čtvrtek
Pátek

MUDr. Jiří Švanda
 519 517 101, 519 519 121
Pondělí
12.30 – 15
Středa
12.30 – 15

12 – 14.30
12 – 14.30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Školní rok 2003/2004 byl zahájen 2. září 2003 s 264 žáky v 11 třídách. ZŠ
navštěvuje 55 žáků z Perné a 26 žáků z Brodu nad Dyjí. Žáky vyučuje 16
pedagogických pracovníků. Ve dvou odděleních školní družiny v Dolních
Dunajovicích a v Perné působí dvě vychovatelky. Dále pracují na ZŠ 4
provozní zaměstnanci a hospodářka.
Je důležité připomenout, že od 1.11. 2002 vstoupila ZŠ Dolní
Dunajovice do právního subjektu a sdružuje MŠ, ŠJ a ŠD. Ředitelství
celého subjektu je na ZŠ Dolní Dunajovice. Celkový počet zaměstnanců je
31. V pedagogickém sboru ZŠ došlo k jedné změně, odešla p. Hasníková a
přišla p. Osičková.
I v letošním roce je žákům nabízeno v rámci vyučování i mimo
vyučování mnoho aktivit, děti si mohou vybrat, co je baví.
Řadu akcí má pro děti připraveno aktivní rodičovské sdružení.
Nadále dobře funguje spolupráce se zřizovatelem – OÚ Dolní
Dunajovice
V průběhu prázdnin byly na školním dvoře zbourány nevyhovující
budovy školních dílen a skleník. Tento prostor bude využit na vybudování
školního hřiště. Plánů a nápadů je mnoho. Pokud zrealizujeme alespoň
část, budeme spokojeni.
Závěrem chci požádat o spolupráci rodiče dunajovických žáků. Do
naší školy přijíždějí žáci z Perné a z Brodu nad Dyjí. Těmto žákům je
umožněn vstup do školy po příjezdu autobusu, tj. v 7.15 a v 7.30. Je
naprosto zbytečné, aby děti z Dolních Dunajovic byly před školou v tuto
dobu a domáhaly se vstupu. Úplně stačí, když přijdou do školy v 7.45.
Mohou déle spát, klidně posnídat. Je nutné připomenout i velký provoz
motorových vozidel, který je kolem budovy ZŠ, kde pak dunajovičtí žáčci
mnohdy až půl hodiny zbytečně pobíhají. Pokusme se předejít zbytečným
problémům.
Mgr. Miroslav Ivaniš
ředitel školy

PODĚKOVÁNÍ
Klub onkologicky nemocných z Velkého Meziříčí touto cestou děkuje
vedení TJ Sokol Dolní Dunajovice, že jim umožnilo za snížené vstupné
návštěvu „Slavnosti vína“, která se konala v měsíci srpnu.
Bylo to pro ně pěkné zakončení poznávacího zájezdu jižní Moravou.
Odjížděli odsud a odváželi si pěkné zážitky a poznání, že zde žijí hodní
lidé.
Za klub „Naděje“ Velké Meziříčí Marie Bravencová

Říjen

Společenská kronika
Narození
Adam Staroba
Filip Cupal
Aleš Zezula
Martin Kališ
Michaela Dočkalová
Radka Šulganová
Vojtěch Kratochvíl

9. 6. 2003
10. 7. 2003
23. 7. 2003
24. 7. 2003
8. 8. 2003
13. 9. 2003
22. 9. 2003

Svatby
23. 8.
Jan Šipka
Pavla Tresnerová
13. 9.
Jiří Pokorný
Jitka Bravencová

Dolní Dunajovice
Brno
Tvarožná
Dolní Dunajovice

Jubilea
Červenec
Antonín Kopřiva

81 let

Srpen
Marie Tiefenbachová
Marie Kmentová
Drahomíra Šopáková
Štěpánka Kňourková
Kateřina Klepáčková

87 let
83 let
82 let
75 let
70 let

Září
Anna Dobiášová
Jaroslav Holacký
Marie Hrabcová
Vladimír Chlup
Ludmila Kopřivová
Jan Melem
Vladimír Štraus

81 let
81 let
81 let
80 let
75 let
75 let
70 let

Božena Macháčková
Marie Kramářová
František Vojtek
Olga Holacká
Anna Ryšánková
Matěj Slunský

93 let
84 let
84 let
75 let
75 let
70 let

Úmrtí
Červen
Marie Hubáčková

81 let

Červenec
Helena Fedorňáková
Ľudovit Šarkőzi

84 let
67 let

Srpen
Anděla Vičarová

66 let

Září
Anna Grmolcová
Ladislav Kramář

86 let
89 let

Pokud máte zájem přispět svým
článkem do našeho občasníku,
můžete jej doručit na adresu OÚ
klasickou i elektronickou poštou.
obec@dolni-dunajovice.cz
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