
 

Ročník IX   číslo  4   prosinec  2004  

Vážení spoluobčané,  
 

máme již za sebou první polovinu adventní doby – doby očekávání. 
Vánoční svátky se k nám kvapem blíží. Vrcholí přípravy na toto krásné 
období, kdy očekáváme narození Krista. Předvečer narození Krista  je 
Štědrý den, kdy se snaží rodiny být spolu v užším kontaktu u vánočního 
stromečku, který je symbolem Vánoc. Příchod narozeného Spasitele je 
něco nádherného, co by se mělo odrazit v nitru každého z nás. Vždyť i 
mudrcové se přišli  z daleka poklonit narozenému Ježíškovi a přinesli 
mu vzácné dary. Také se snažíme obdarovat své blízké něčím pěkným, 
udělat dobrý skutek, prostě něco takového, co zahřeje u srdce nejen 
toho, kdo dárek dává, ale také toho, kdo dárek přijímá. Je to velmi 
pěkná tradice, ale je třeba si uvědomit, že ne všichni žijí v takovém 
prostředí, kdy mají možnost se obdarovávat dary. Jsou velmi šťastní, že 
jsou zdraví a spolu. Jsou  různé oblasti, kde jsou si lidé cizí a vzdálení. 
Podle statistiky patří české země mezi ateistické. Křesťanství, které dalo 
základ vánočním svátkům, je pomalu odsouváno do pozadí. V dnešní 
době z něj zůstávají jen materiální hodnoty a duševní jsou opomíjeny. 
Přitom by to mělo být obráceně. Vánoční svátky a hlavně Štědrý den 
prožívají nejvíce malé děti, kdy se jim snažíme udělat radost dárky, na 
které vzpomínají po celý rok. Je třeba se vracet k tradicím a udržovat je. 

Je však také nutné si uvědomit jejich 
podstatu, ve které je ukryta duchovní a 
mravní síla. Čas adventní – očekávání 
může každý z nás prožít svým 
způsobem. Vždyť narozením Krista 
začíná opět nová doba plná nových 
očekávání, nadějí a víry po dobu  
celého  nového roku, v kterém Vám 
všem přeji mnoho zdraví, štěstí a 
vzájemného porozumění. 

František Bařina, starosta obce 



Jednání zastupitelstva obce 
Na jednání zastupitelstva dne 24. listopadu byl schválen rozpočet obce na rok 2005. 
Celkové příjmy a výdaje by měly činit 13,9 mil. Kč. Největší část rozpočtu pohltí 
rekonstrukce kanalizace v ulicích Zahradní a Příční.    
Dostáváme se do poloviny volebního období, a tak jsem se rozhodl trošku bilancovat. Od 
zvolení zastupitelstva se uskutečnilo jeho 11 zasedání, jeden člen zastupitelstva odstoupil a 
byl nahrazen novým. Nyní následuje malý přehled o přítomnosti jednotlivých zastupitelů 

na jednání (P – přítomen, O – omluven, N – 
neomluven).  
A co se za uplynulé dva roky podařilo? Asi 
nejvíce je vidět práce vykonaná ve sportovním 
areálu. Zde vyrostly nové antukové kurty, nové 
travnaté hřiště a právě probíhá rekonstrukce 
kabin. Po dokončení kabin bude možné lepší 
využití areálu, a ne jako dosud, kdy se zde mohli 
sportovně vyžívat především fotbalisté. Dále 
pokračovala rekonstrukce kanalizace v ulicích 
Lípová a Sklepní. A do třetice stále probíhají 
postupné rekonstrukce ve škole a školní jídelně, 
upraven byl školní dvůr a hygienickým 
předpisům přizpůsobena školní kuchyně. Je to 
málo nebo moc? Nevím. Já bych sice řekl, že je 
to dost, ale je jistě mnoho občanů, kterým se 
může zdát, že ještě něco chybí. Vaše připomínky  
a  návrhy si rádi vyslechneme. Můžete je zasílat i 
na e-mail obec@dolni-dunajovice.cz.  

Jméno a příjmení P O N
František Bařina 10 1  
Mgr. Josef Hasník 10 1  
Marie Pitrová 10  1 
Ing. Vladimír Valerián 11   
Oldřiška Vítková  4 2  
Mgr. Miroslav Ivaniš 9 2  
Mgr. Filip Hron 11   
Ing. Pavel Bravenec 7 3 1 
Mgr. Jiří Švanda 11   
Zdeněk Buchta 8 3  
Otakar Šimoník 11   
Roman Pekárek 10 1  
Ing. Jaroslav Zemánek Ph.D. 5  6 
Leoš Tichý 11   
Petr Holec 10 1  
Pekárek Radek 1 3 1 Josef  Hasník 

zástupce starosty 

Volby 
Ve dnech 5. a 6. 11. 2004 se uskutečnily volby do krajského zastupitelstva. V naší obci se 
těchto voleb zúčastnilo 329 z 1374 občanů, volební účast (nebo spíše neúčast) byla 
23,94%. Je pravda, že volby jsou poměrně často, ale právě volby do zastupitelstva kraje a 
obce jsou ty, které mají největší přímý vliv na život občanů v obcích. Na kraje totiž 
postupně přechází stále více pravomocí,  jako příklad je možné uvést školství, 
zdravotnictví, hromadná doprava, ale také plánování dopravních a jiných staveb. Jako 
občané máme právě a pouze při volbách možnost přímo ovlivnit budoucí dění na čtyři roky 
dopředu. Když se svého práva vzdáme, tak si nemůžeme moc stěžovat na to, jak krajští 
zastupitelé rozhodují. Prohlášení „Já jsem je nevolil tak …“ je velmi krátkozraké, protože i 
na takové občany dopadnou jejich rozhodnutí. 
A jak volby ve vesnici vlastně dopadly? KSČM 80 hlasů (24,46%), US-DEU a ODS po 61 
hlasech (18,65%), KDU-ČSL 45 (13,76%), SNK 24 (7,33%), ČSSD 22 (6,72%) a ostatní 
strany 34 hlasů. A závěr? Ať si každý udělá sám. 

Josef  Hasník 
zástupce starosty 

 
 



Poplatky za svoz odpadu a stočné v roce 2005 
 

Poplatek za svoz odpadu by měl být vybírán ve stejné výši (300 Kč za osobu a rok) a 
stejným způsobem jako v roce 2004. Občané si pro domácnost vyzvednou osobně na 
OÚ známku na popelnici, při jejím předání upřesní počet osob v domácnosti a způsob 
platby (buď ve čtyřech splátkách prostřednictvím SIPO a nebo složenkou na celý rok 
najednou).  
Cena stočného byla již loni stanovena na 20 Kč za 1 m2 odebrané vody. V září 2004 
byla vybrána záloha na stočné, jeho vyúčtování podle skutečné spotřeby domácnosti 
bude provedeno v měsíci únoru 2005. Také způsob výběru stočného odsouhlasí 
občané při převzetí známky na popelnici. Příjem ze stočného bude sloužit především 
k rekonstrukci kanalizačních sběračů v obci. Pokud jsou některé domácnosti dosud 
nepřipojené ke kanalizaci, musí veškerou odpadní vodu odvážet na ČOV a stočné 
pokrývá náklady na její vyčištění. 
Na základě nového zákona o pohřebnictví je nutno sepsat nájemní smlouvy na 
pronájem hrobového místa. Tyto smlouvy budou připraveny k podpisu na obecním 
úřadě po 1. lednu 2005. 

Josef  Hasník 
zástupce starosty 

 

Geologický průzkum  
a nové ložisko zemního plynu u Dolních Dunajovic 
 
V katastru obce Dolní Dunajovice, asi 400 m směrem na Brod nad Dyjí, bylo 
geologickým průzkumem prováděným a. s. Transgas objeveno menší ložisko zemního 
plynu. 
Po každém objevení nového ložiska, je nutné pro jeho další využití zjistit, zda se 
ekonomicky vyplatí vytěžit z něho zemní plyn.  
Toto se zjišťuje pomocí výzkumu, který v současnosti probíhá. Součástí výzkum je 
především provedení výpočtu zásob v ložisku, určení těžebních parametrů 
průzkumného vrtu a případný návrh těžební technologie. 
Výpočet zásob se provádí metodou tzv. materiálové bilance, kterou se vypočítá 
množství zásob v ložisku z hodnot poklesu tlaku v ložisku v závislosti na odtěženém 
množství plynu. Pro objektivní zhodnocení ložiska je potřeba vytěžit asi 5% celkového 
množství.  
Při odtěžování se zemní plyn (hlavní součástí je metan, tj. asi 98 %) spaluje především 
z důvodu zmírnění negativního vlivu metanu na klimatický systém Země.  
Metan je jedním z hlavních plynů, který podporuje skleníkový jev. Jeho spalováním 
sice vzniká kysličník uhličitý, který je také plynem podporujícím tento jev, ale jeho 
vliv je v porovnání s metanem 50 krát nižší.  
Pokud se zásoby v ložisku označí jako ekonomicky vytěžitelné, bude na daném místě 
vybudováno zařízení pro těžbu zemního plynu. Rozhodně se však nejedná o výstavbu 
nového podzemního zásobníku plynu.  

Ing. Vladimír  Valerián 



Zpráva o činnosti svazu postižených civilizačními 
chorobami Dolní Dunajovice 
  
 Naše organizace má 147 členů a stále se rozrůstá. Jsme sice nezisková 
organizace, ale přesto se v rámci daných možností o naše členy staráme. 
 Úkoly stanovené plánem práce na letošní rok jsme splnili a chceme tak 
pokračovat i v dalších letech i když nám rezignovala naše předsedkyně. Do této funkce 
jsme si zvolili  paní Libuši Bičanovou. Jsme přesvědčení, že bude kráčet ve šlépějích 
své předchůdkyně a že organizace bude i nadále dobře pracovat. 
 Naše organizace spolupracuje s OÚ, s družební organizací Dechtice a také se 
ZO Bulhary a Velké Pavlovice. 
 Na poslední schůzi byl schválen plán práce na rok 2005, který je sice velmi 
náročný, ale věříme, že většinu naplánovaných akcí se nám podaří splnit. 
 V lednu 2005 je naplánována rekondice v lázních Teplice nad Bečvou a také 
už 7. společenský ples, na který chceme touto cestou pozvat všechny občany. Dále 
připravujeme zájezd na FLORII Věžky a na koupání v termálních lázních Čalovo. 
Plánujeme také účast na jarní a podzimní rekondici, které pořádá OV SPCCH Břeclav. 
Věříme, že za pomoci celé členské základny se nám podaří splnit všechny plánované 
akce tak dobře, jako každý rok. 
 Výbor ZO SPCCH přeje všem občanům, sponzorům i členům organizace 
pěkné a spokojené prožití Vánoc, do nového roku hodně štěstí, zdraví, rodinné i 
pracovní pohody. 

Marie Martincová 
Věra Šůstková 

 

 
 
Vánoční besídka pro důchodce 
 
 Na čtvrtek 9. 12. připravil sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s 
obecním úřadem tradiční vánoční besídku pro důchodce. Příznivé počasí se odrazilo i 
na početnější návštěvě seniorů. 
 Po úvodním proslovu starosty obce následoval pestrý a bohatý kulturní 
program, ve kterém vystoupili jednotlivci i soubory počínaje nejmladšími – děti MŠ –  
až po ty odrostlé – ženský a mužský pěvecký sbor. Za zmínku stojí působivé 
vystoupení členů souboru Dunajek s vánoční tématikou. K dobré pohodě přispěl svým 
účinkováním i hudebník pan Botoš z Březí, který hrál k tanci i poslechu. 
 Účastníci besídky odcházeli domů s příjemnými pocity, za což patří 
poděkování všem organizátorům i účinkujícím, jež se zasloužili o pěknou předvánoční 
atmosféru slavnostního odpoledne. 

 
Stanislav Lačík 



Zpívání pod vánočním stromem 
K pravé předvánoční atmosféře v naší obci chce přispět také SRPŘ při základní 

škole. Srdečně zve všechny občany na „ Zpívání pod vánočním stromem“, které se 
uskuteční v pátek 17. prosince 2004 od 17 hod. na tanečním parketu.  

Přijďte si poslechnout vystoupení dětí z mateřské  a základní školy, také se 
představí mužský a ženský pěvecký sbor. 

Bude připraveno občerstvení. 
Věříme, že se rádi v předvánočním shonu zastavíte a oceníte všechny, kteří 

věnovali přípravě programu svůj čas. 
Přejeme všem krásné svátky. 

Věra  Zouharová 
 
 

DUNAJEK, dětský národopisný soubor v Dolních Dunajovicích si vás dovoluje pozvat k 
posezení plné předvánoční nálady, nazvané 

 

„Vánoční dárek  
aneb 
 Pojďme všichni k Betlému…“ 
 
 Koledami přivítáme nadcházející sváteční dny 
společně s dětmi z mateřské školy, dětským 
národopisným souborem Jatelinka z Moravské 
Nové Vsi a neodmyslitelně s dětským souborem 
Dunajek se svou Pastýřskou vánoční hrou.  
19. prosince 2004 v 15  hodin 
  prostory kinosálu  v Dolních Dunajovicích 

 
 
 
 
 

Základní škola Dolní Dunajovice pořádá 17. ročník Štěpánského běhu. 
 Start je 26. 12. 2004 ve 13.30 od budovy základní školy, registrace začíná ve 13 hod. 
Všichni zájemci jsou zváni. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plesová sezóna 2005 
 
22. 1. 2005 Myslivecký ples 
29. 1. 2005  Ples Svazu postižených civilizačními chorobami
  5. 2. 2005  Ples SRPŠ 
26. 2. 2005 Šibřinky 
 
 
 



TJ SOKOL INFORMUJE 
Vážení spoluobčané, 

končí rok 2004, pomalu můžeme bilancovat. Jen krátce se zastavím u 
průběhu soutěží. Všechna mužstva si vedla velmi dobře a po polovině soutěže 
patří mezi nejlepší na okrese. Muži dokonce se šesti body náskoku vedou tabulku 
a jsou na nejlepší cestě konečně postoupit do okresního přeboru. My chceme ale 
mluvit o něčem jiném. Ke každé větší obci nepochybně patří kostel, hospoda, 
škola, nákupní středisko a také hřiště. Dnešní výbor TJ Sokol je bez pár dnů ve 
funkci čtyři roky. Už při nástupu jsme si dali za úkol propojit práci TJ Sokol s obcí 
a školou, a pojem hřiště jsme společně povýšili na sportovní areál.Od tohoto data 
jsme začali pracovat na projektu, začali jsme shánět možné zdroje dotací, jednali 
jsme s možnými sponzory o spolufinancování tohoto projektu. K dnešnímu datu 
jsme my členové výboru zajistili celkem 1 800 000 Kč dotací či sponzorských 
darů. Tyto peníze byly účelově převedeny na obecní úřad, který ze svých 
prostředků pomáhá dofinancovat v rámci možností průběh realizace tohoto 
projektu. K dnešnímu dni je hotovo tréninkové travnaté hřiště, hlavní travnaté 
hřiště s automatickou závlahou včetně zábradlí a bariér, jsou hotovy dva antukové 
tenisové kurty, antukové hřiště na volejbal taktéž včetně oplocení. V plném 
proudu je stavba nových šaten, kde budou mít místo jak fotbalisté tak tenisový 
klub. Většina prací při realizaci projektu byla provedena svépomocí. Firmy 
provedly pouze odborné práce, které naši členové nebyli schopni provést. Věřte, 
že hráči ať béčka při přípravě tréninkového hřiště, pálení topolů, nebo muži a 
funkcionáři při výstavbě hlavního travnatého hřiště, oplocení areálu, stavbě bariér 
za brankami, zábradlí kolem hřiště, stavbě kabin atd. odpracovali tisíce 
brigádnických hodin. A že obětaví vedoucí mládeže jako např. Pekárek Roman, 
Horák Radek, Buťák Jan a ing. Valerián obětovali stovky hodin svého volného 
času při práci a výchově vašich dětí či vnuků. Toto je práce TJ Sokol. Práce 
s mládeží, sportovní vyžití členů a v neposlední řadě reprezentace obce jak na poli 
sportovním, tak i na poli budovatelském, kde vyniká aktivita našich obyvatel. 
 Vždyť náš areál až bude dokončen bude patřit nepochybně mezi nejhezčí 
a také mezi nejlaciněji vybudované na okrese. 
 Areál, i když nebude kompletně dokončen, bychom chtěli slavnostně 
otevřít 26. 6. 2005. Do té doby je ale zapotřebí udělat ještě hodně práce, dostavět 
šatny, vybudovat tribunu pro diváky, dětské prolézačky, pískoviště atd.. 
 Na konci roku 2004 přeje výbor TJ Sokol všem spoluobčanům hodně 
zdraví a pracovních úspěchů v roce 2005. 

 
Milan Kališ 

 
 
 
 
 



 
I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY… 
 

 Nastal čas adventu, klidu, 
rozjímání, vánoční pohody…. 
Ne všechny ženy ovšem tento 
čas prožívají stejně. Většina 
z nás přemýšlí, kdy uklidit, co 
upéci…nemám ještě přichystané 
dárečky a Štědrý den se blíží…. 
 A pak přijde úterý a 
čtvrtek, čas 19.00, kdy všechny 
tyto starosti na chvíli vypustíme 

z hlavy a jdeme udělat něco pro sebe, pro 
své tělo, pro svou kondici: začíná cvičení 
pro ženy a dívky (ještě, že žádný chlap 
nemá chuť zkusit si s námi zacvičit, 
napadne jistě někdy každou z nás. Aspoň 
chvíli mít jen pro sebe….). Tělocvičnou se 

rozléhá hudba 
a s prvními 
kroky a cviky 
zapomínáme, 

jak se nám 
nechtělo jít cvičit, zvednout se od televize, 
kafíčka a něčeho „dobrého“ k tomu. Zůstává 
jen radost z pohybu a hudby. 
 Hodina uteče jako voda a domů se 
vracíme s novou chutí a elánem: aerobic – 
měla jsem z  toho strach, ale zvládla jsem 
to! Power yoga? Co to je? Aha, vždyť je to 
v podstatě strečink a protahování a já se 
toho bála!  
Takže příště jdu znovu! 

 
Libuše  Kuldová 



Společenská kronika     
 
Narození 
 

Lukáš  Rabata    1. 9. 2004 
Kateřina  Bařinová 22. 9. 2004 
Jolana  Vodrážková 11. 9. 2004 
 

Svatby 
 

2. 10.   
Michal  Navrátil             Dolní Dunajovice 
Svatava  Povolná            Dolní Dunajovice 
        

Jubilea 
 

Říjen 
Božena  Macháčková 94 let 
Marie  Kramářová 85 let 
František  Vojtek  85 let 
Zlata  Šafářová  75 let 
Otakar  Šimoník  70 let 
 
Listopad 
Marie  Dlouhá    88 let 
Libuše  Jandáková 82 let 
Vladimír  Ferák  82 let 
Emilie  Malá  81 let 
Vilém  Machara  81 let 
Žofie  Popovičová 81 let 
Serafina  Bravencová 75 let 
František  Šenkeřík 75 let 
Olga  Stopková  70 let 
 

 
Prosinec 
Marie Petrželová  95 let 
Josef  Konečný   85 let 
Štěpánka  Skaláková  84 let 
Marie  Kroupová  82 let 
Štěpán  Dobiáš  81 let 
Rozalie Csüröšová 81 let 
Marie  Janošková  81 let 
Františka  Malinová 81 let 

Josef  Pavelák  70 let 
František  Kvarda 70 let 
 
Úmrtí 
 

Říjen 
Rudolf  Procházka  54 let 
 

Listopad 
Antonín  Kopřiva   82 let 
Anna  Malíková  82 let 
 
 

Mše svaté v době vánoční   
24. prosinec,  pátek - Štědrý den 
  20.00 hod - "Půlnoční" mše svatá 
25. prosinec, sobota - Slavnost 
narození Páně neboli Boží hod 
vánoční 
 7.30 hod - mše svatá 
26. prosinec, neděle - svátek svatého 
Štěpána, prvomučedníka 
 7.30 hod - mše svatá 
1. leden 2005, sobota - Slavnost 
Matky Boží, Panny Marie, začátek 
občanského roku 
a Světový den modliteb za mír 
 7.30 hod - mše svatá 
 
 
 
 
 

Obecní úřad děkuje  
panu Ludovítu Balážovi za 

poskytnutí stromu pro vánoční 
výzdobu návsi 
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