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Hody
Rok se s rokem sešel a my
jsme oslavili další ročník „tradičních
hodů“. K „tradičním hodům“
neodmyslitelně patříme my krojovaná chasa. Pro nás nejsou
hody jen ty dva slavnostní dny, ale
spousta předhodových schůzek,
velkých příprav a debat o tom, kdo a
jak moc nás podpoří. Dunajovská
chasa není organizace, která
disponuje finančními prostředky, ale
pouze skupina mladých lidí, kterou
tato činnost baví a chce se na hodech tímto způsobem podílet. Není přece jen naše věc,
jestli stojí mája nebo jestli se nám podaří sehnat patřičné kroje. Mezi mladými není
moc těch, kteří by kroje vlastnili. Většina z nás má kroje půjčené. Kaţdým rokem je
těţší a těţší půjčit hezké kroje. Ceny půjčovného stále rostou, vše se musí zaplatit
předem. Ne aţ vyděláme. Ale jak to mají mladí lidé udělat?
Také je zaráţející, kdyţ slyšíme, jaká je škoda, ţe nás jde tak málo, ale kolik
dveří při sobotním a nedělním zvaní zůstane zavřených? Všechno je to v přístupu
k naší takřka největší a snad jediné pořádné tradici. Do budoucna bude také potřeba
větší podpory krojované chasy od organizace, která bude hody pořádat. Jinak by se
mohlo stát, ţe v příštích letech budou „krojované hody“ bez krojované chasy.
Přes všechny tyto problémy se nám hody moc líbily. Během předhodových schůzek se
z nás stala dobrá parta, která se chtěla naučit z národopisných zvyků a tradic co nejvíc.
I to počasí se nám nakonec odvděčilo. Hody jsme si moc uţili. Bylo to také díky těm,
kterým nejsme lhostejní. Chtěli bychom poděkovat „Pekařství MAJA“ za svačinu na
jízdu pro máju, firmě p. Lukáše zastoupené p. Šubou za poskytnutí manipulačního
vozíku, kuchyni VINOFRUKTU a.s. za dobré obědy, p. Buchtovi za zapůjčení vozíku
pod máju, p. J. Pekaříkovi a p. F. Kališovi za přípravu máje, p. J. Osičkovi za bezplatný
dovoz máje, obecnímu úřadu za proplacení jeřábu a poloviny půjčovného krojů a TJ
Sokol za zaplacení druhé poloviny půjčovného a za bezplatné poskytnutí vstupenek pro
naše rodiče. Velký dík patří také našim rodičům, bez jejichţ podpory bychom si
krojované hody neproţili.
Krojovaná chasa

Zastupitelstvo obce
Ve středu 29. srpna se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Protoţe
program jednání byl krátký, tak i jednání trvalo pouze necelou hodinu. Hlavním bodem
jednání byla rozpočtová opatření, která upřesnila čerpání rozpočtu. Dále finanční výbor
předloţil zprávu o provedené kontrole, byl schválen prodej pozemku a zastupitelstvo
projednalo moţnost úpravy cesty kolem potoka v blízkosti „malého hřiště“.

Parkování v obci
Stále častěji se setkáváme se stíţnostmi na parkování v obci, mnozí doporučují
osadit tu, či onu ulici značkou „Zákaz stání“. Neţ budu pokračovat, dovolím si citaci
zákona.
Zákon č. 361/2000 Sb. § 25 odstavec 3 - Při stání musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Z uvedeného vyplývá jedna důleţitá skutečnost. Protoţe na všech ulicích v obci je
obousměrný provoz a aţ na výjimky je šířka vozovek menší neţ 6m, tak každý kdo na
vozovce zůstane stát, dopouští se dopravního přestupku. Protoţe v některých ulicích
díky parkujícím vozidlům hrozí nebezpečí, ţe tudy nebude moci projet hasičské nebo
sanitní vozidlo, o potíţích popelářů nebo zimní údrţby silnic nemluvě, bude muset
obec v budoucnu tuto situaci ve spolupráci s policií řešit. Největší problém
s parkujícími vozidly je v ulicích ZAHRADNÍ a U VODÁRNY. Prozatím tímto ţádám
obyvatele těchto ulic, aby parkování svých vozidel na komunikaci omezili.

Odpadové hospodářství
Místo pro ukládání tříděného odpadu na ulici Lípové je určeno pouze pro občany
obce. Ţivnostníci, vinaři i další podnikající subjekty musí mít zajištěn sběr
separovaného odpadu přímo se sběrovou firmou. Ţádáme tyto subjekty, aby svůj odpad
neukládaly na místě určeném pro domácnosti.
23. listopadu 2007 se v obci uskuteční sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. Podrobnosti budou uveřejněny na plakátech a v místním rozhlase.
Stále častěji se setkáváme s tím, ţe do kontejneru u hřbitova někdo vhazuje odpad,
který sem nepatří (matrace, matoliny a další odpad), kontejner je určen pouze
k odloţení odpadu ze hřbitova.
V blízké době bude moţné na místě pro separovaný odpad ukládat také pouţité
jedlé oleje a nápojové kartonové krabice (TETRAPAK).
Poslední splátka poplatku za sběr odpadu za rok 2007 bude provedena v říjnovém
SIPU. V roce 2008 budou platby prostřednictvím SIPA prováděny následovně:
leden: poplatek za psy, únor: sběr odpadu I/2008, březen: vyúčtování stočného za rok
2007, duben:sběr odpadu II/2008, červenec: záloha na stočné 2008, srpen: sběr odpadu
III/2008, říjen: sběr odpadu IV/2008.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Z místní knihovny
V letošním roce proběhne "Týden knihoven" v terminu od 1. - 7. 10. pod názvem
"Knihovnická bašta". Naše knihovna má také připraveno několik akci, které se k tomuto
názvu vztahuji.
Začneme v pondělí 1. 10. besedou "Z historické kuchyně" pro ţáky 6. třídy a pro ţeny
ze SPCCH besedou o zdravé výţivě, přípravě zeleninových salátů s ochutnávkou. Pro ţáky
3.třidy máme na 2.10. připravený "Pohádkový guláš" a 3.10. budeme se ţáky 4. tř.
vzpomínat na prázdninová dobrodruţství u "Táboráku s J.Foglarem". Na 4.10. jsme pozvaly
ţáky 9. tříd na návštěvu knihovny, abychom je seznámily s moţnostmi výpůjček kniţního
materiálu k přípravě na přijímací zkouškyna střední školy.
Pro ostatní čtenáře jsme v minulém týdnu přivezly 160 knih z výměnného fondu z
Břeclavi. Budou mít moţnost vybrat si mezi tituly jako Emma od J.Sierra, Sběratelé ostatků
od V.Vondrušky, dále knihy spisovatelů Cimického, Erbena, Coelha, Javořické, Pittnerové,
Woodové a dalšich, ale i z naučných knih - např. Nejkrutější diktátoři, Milenky slavných,
Přírodní medicína nebo Rybářské triky a kouzla.
Těšíme se na vaši návštěvu ve dnech "otevřených dveří" vţdy v úterý a ve čtvrtek od 14
do 19 hod.
Miroslava Lačiková

Příměstský tábor
Tak jako loni i letos připravili členové SRPŠ při ZŠ a MŠ na prázdniny pro děti
příměstský tábor. Ve svém volném čase, či dovolené se v termínu od 9. - 13. 7. 2007
věnovali někteří z nich téměř 30 dětem z Dunajovic, Perné a Brodu nad Dyjí. Děti se
scházely vţdy v 8 hodin před budovou ZŠ, dopoledne hrály různé hry, hledaly poklad,
sportovaly, malovaly trička. Po obědě, který zajišťovala školní jídelna, děti odpočívaly ve
školní druţině, soutěţily, hrály divadlo, zpívaly, prolézaly na průlezkách na dětském hřišti.
Pak se v 16 hodin rozešly domů a těšily se na další den. V průběhu týdne jsme byli i na
celodenním výletě, tentokrát v Hrušovanech nad Jevišovkou v CITY OF ROLFTOWN, zde
si děti prohlédly muzeum Pony expressu a Muzeum Buffalo Billa. Měly také moţnost
zajezdit si na koních a zastřílet z luku. Kolem poledne jsme se přesunuli do nedalekého
krytého rehabilitačního bazénu. Děti si zaplavaly, zasoutěţily a pod dohledem instruktora
plavání se naučili někteří i skákat šipku. Další velice zajímavou akcí na táboře byla Stezka
odvahy spojená se spaním v druţině.
Celý týden nás oproti loňsku provázelo deštivé počasí, ale i přesto se tábor vydařil a
těšíme se s dětmi zase za rok. Velký dík za tuto akci pro naše-vaše děti patří všem
zúčastněným.
Za členy SRPŠ: Burešová S., vychovatelka ŠD, Svobodová O., hospodářka ZŠ a MŠ

DNS Dunajek zve všechny děti, rodiče, babičky a dědečky
na

VÁNOČNÍ BESÍDKU,
která se uskuteční
v neděli 9. prosince 2007 od 15 hodin
v sále Kina Dolní Dunajovice

Co v kronikách chybí
Moje generace proţila většinu svého ţivota v době teroru, nejdříve
fašistického a o pár let později komunistického. O tom druhém údobí chci
připomenout fakta, která uţ upadají v zapomenutí.
Posledních padesát let minulého století ţivota v Dolních Dunajovicích bylo
velmi ovlivňováno politickým klimatem té doby. V celém období vlády pod
vlivem teorií Marxe a Lenina, na kterých závisela celá legitimita
komunistického státu, trval záměr zdiskreditovat vzdělanost, umění, mravnost
křesťanství a.j.. Věřilo se slibům – přivést lidstvo do tisíciletí socialismu.
Diktatura proletariátu se i v D. Dunajovicích neblaze podepsala na morálce
občanů a tato neblahost přetrvává i do dnešních dnů.
Období padesátých let bylo nešťastnou etapou dějin Československa.
Historické poznatky o hrubém porušování zákonnosti i o jeho nevinných
obětech jsou otřesné. Z iniciativy Stalina byla vedena rozsáhlá kampaň proti
vlivu humanitních vzdělanců, církevnímu způsobu ţivota a jeho formám.
Padesátá léta představují tragickou kapitolu našeho poválečného vývoje a
excesy uskutečňované KSČ jsou zárodkem morálně politické bídy. Zloduch,
který pronásledoval občany, nakazil zlem mnohé, kteří se bezděky (nebo i
vědomě) stali spolupachateli křivd.
Nejostudnější křivdou, která se v naší obci stala, byl „monstrproces“
s panem farářem Karlem Sýkorou, zinscenovaný v roce 1950 místní KSČ.
Proces probíhal v místním kinosále, (pro výstrahu) kam byli „nahnáni“ lidé,
aby se dívali jak je váţená, vzdělaná, důstojná osoba kněze uráţena a
pokořována křivou výpovědí výrostků, kteří, kdyţ se opili, rozbili okno u
sekretariátu KSČ, (vedle podchodu Bílé růţe) vnikli dovnitř, udělali na stůl
„velkou potřebu“, na to hodili obraz Gottwalda a utřeli se rudou vlajkou. Při
vyšetřováním u nich našli zbraně. Tento incident se místním funkcionářům
náramně hodil. Navedli kluky ke lţi, ţe mají zbraně od pana faráře a také od
pana Hrabce a „kálet“ na ten sekretariát je prý tito dva pánové také poslali. No,
leţ jak Brno. Druhý proces pak opakovaně probíhal před soudem v Brně.
Pátrala jsem v různých archívech po záznamech z tohoto procesu, ale ţádné
spisy nejsou nikde evidovány – ztratily se ?!
Pan farář byl vězněn v Jáchymově. Po propuštění z vězení do Dolních
Dunajovic uţ nechtěl přijít. Moc ho ta křivda bolela. Na sklonku ţivota v době
nemoci (kterou si přinesl z internace) píše přátelům do Dolních Dunajovic a
s hořkostí vzpomíná na „ ...tu těţkou dobu uráţek a bezmoci“.
Olga Dolníčková

Kulturní akce uplynulého léta
Prázdniny utekly jako voda. Kaţdý jsme si uţili několika dnů dovolené dle libosti.
Nedávné počasí nám však připomnělo, ţe ne všechny dny jsou bez mráčků. Ovšem
pokud se chci ohlédnout za několika letními akcemi, na které jsme se mnozí těšili,
musím přiznat, ţe nám to opravdu vyšlo. Počasí na uvedených akcích bylo téměř
ideální.
Zpívání mužských sborů, které proběhlo 7. července venku na tanečním
parketu a kde jsme mohli slyšet 13 sborů, celkem 180 učinkujících, se můţe chlubit
krásnou účastí takřka 650 platících hostů.
6. letní slavnosti vína se také vyvedly. 750 hostů si vychutnalo bohatý výběr
více jak pěti set vzorků vín.
Hodečky 19. srpna byly krásným připomenutí našich začátků v kroji.
Krojovaný průvod byl předlouhý, čelo uţ míjelo Prahu, kdyţ se poslední soubor na
konci teprve řadil u školy
v Dolních Dunajovicích .
Celé odpoledne na tanečním
parketu
pak
slovem
doprovázel Franta Uher
z Lanţhota. Děcka z devíti
souborů a bylo jich přes 200,
se ukázala se svými krátkými
programy ze svých krajů. A
my
mohli
obdivovat
různorodost jejich krojů a
zvyků. Hrála nám k tomu
dechová hudba Hornobojani.
Všichni byli skvělí, avšak
opravdová upřímnost a nefalšované nadšení šohajů nejmladšího souboru Troskáček z
Troskotovic byly nezapomenutelné.
O hodech uţ bylo psáno a tak jen malá pochvala pro chasu, která byla z velké
části obnovena mladými stárky a stárkami. Zvládli jste to.
Kaţdá z uvedených akcí si uţ vytvořila svoji tradiční podobu a mnoho
účastníků si je dlouho dopředu zapisují do svých kalendářů. Přitom rok od roku je
moţné pozorovat nárůst cizích návštěvníků, coţ vypovídá o velmi dobré práci těch,
kteří dané akce připravují a dopředu akce inzerují. Z těchto přespolňáků mají jistě
radost všichni obchodníci, restauratéři i majitelé ubytovacích zařízení. Jen ať se jim
daří, neboť jedině s nimi bude naše obec vyhledávaná a pro turisty zajímavá, kam se
budou vţdy rádi vracet.
Luboš Hron
DNS Dunajek zve všechny malé zájemce od věku od 5let do Malučkého Dunajku.
Zkoušky jsou kaţdé pondělí a čtvrtek od 15,00 v tělocvičně ZŠ Dolní Dunajovice.
Více na www.dunajek.mistecko.cz. Těšíme se na Vás.

Ohlédnutí za minulým školním rokem 2006 – 2007
Skončil 29. června a vytouţených prázdnin se dočkalo celkem 238 dětí –
153 z Dolních Dunajovic, 54 z Perné, 29 z Brodu nad Dyjí a 2 z Mikulova.
Všichni se snaţili podle svých moţností, 131 ţáků mělo vyznamenání, ostatní
prospěli. Udělili jsme 5 dvojek z chování, 13 napomenutí třídního učitele, 9
důtek třídního učitele a 4 důtky ředitele školy. Naproti tomu 49 ţáků dostalo
pochvalu za své snaţení a 17 diplom za reprezentaci školy. Myslím si, ţe je
stále co zlepšovat.
Naši ţáci absolvovali se svými učiteli pravidelné akce mimo školu:
plavecký výcvik ţáků 2. a 3. třídy v bazénu v Hustopečích, všechny děti
navštívily představení v divadle Radost v Brně, ţáci ze 7., 8. a 9. třídy si uţili
týden na lyţařském výcvikovém kurzu v Horní Bečvě a děti od 4. do 9. třídy
proţily den s Centrem ekologické výchovy při CHKO v Mikulově. Kromě toho
ţáci soutěţili ve fotbale, atletice a dopravní výchově, kde byli opět velmi
úspěšní. Vystupovali v souboru Dunajek, hráli na hudební nástroje, chodili do
krouţků, které vedli učitelé naší školy. To, co zvládli v kulturní oblasti,
předvedli chlapci a děvčata na vystoupení pro důchodce, při Zpívání pod
vánočním stromem, na plese SRPŠ a ke Dni matek. Vše zakončili programem
na závěrečné školní akademii v kině, která se velmi líbila.
Je třeba ještě připomenout Den boje proti drogám pro 8. a 9. třídu, tato akce
je také spojena s výchovou k volbě povolání. V průběhu školního roku chodí
ţáci na akce do místní knihovny, exkurze do místních provozoven, ČOV,
muzea v Dolních Věstonicích, navštívili výstavu obrazů v Domě Karla
Rennera. Zcela jistě jsem se o nějaké akci nezmínila, není to úmysl, je toho
zkrátka spousta. Pro informaci to snad stačí, přehled všeho, co se dělo během
školního roku, je vedeno v naší dokumentaci a je součástí „ Výroční zprávy
školy“.
29. června jsme se v tělocvičně a poté i na Obecním úřadě rozloučili se 37
ţáky z 9. tříd, kteří byli postupně všichni přijati na střední školy a učiliště.
Loučení bylo velmi dojemné, neobešlo se bez slz a spousty díků. My všichni
dospělí z naší školy jim přejeme jen to nejlepší a věříme, ţe se přijdou do své
„základky“ podívat a my se dozvíme, jak se jim daří. Čtyři ţáci z 5. třídy, kteří
šli na přijímací zkoušky na Gymnázium do Mikulova, byli přijati.
Učitelé naší školy zvládli v tomto náročném školním roce vytvořit Školní
vzdělávací program pro základní vzdělávání, podle kterého se učí od 3. 9. 2007
ţáci 1. a 6. třídy. Jenom pro zajímavost: celý dokument má 325 stran,
pracovalo na něm všech 16 pedagogických pracovníků školy celý školní rok,
jiţ také máme ŠVP v naší mateřské škole a školní druţině, koordinátorem
tvorby celého programu jsem byla já a opravdu si ani netroufnu odhadnout,
kolik hodin jsme této práci věnovali. Hlavní ovšem je, aby nám náš ŠVP
slouţil ku prospěchu a rozvoji všech ţáků, k dobré práci všech ve škole.

Úvodní stránku k našemu ŠVP vytvořili dva redaktoři našeho školního
časopisu – Aneta Svobodová a Pavel Karlík – je tam obrázek sovy, jako
symbolu moudrosti a citát Jana Amose Komenského : „Nezaměstná – li se
duch čilý věcmi uţitečnými, zaměstná se sám věcmi neuţitečnými aţ
škodlivými.“
Doufáme, ţe se nám tuto myšlenku Učitele národů bude dařit co nejvíce
naplňovat a v této souvislosti nemohu vynechat ještě jeden citát ( přísloví ),
které jsme dali na konec celého ŠVP – „Má – li osel příliš lehký náklad, má
chuť si lehnout.“
Prázdniny byly skvělé, dlouhé, a přesto tak rychle uběhly. 3. září 2007
jsme se opět ráno sešli ve škole v Dolních Dunajovicích i Perné, napočítali
jsme vás 215 dětí. Přejeme nám všem v tomto školním roce hodně úspěchů ve
školní práci, ještě více akcí mimo školu. Hodně pochval, co nejméně
jakýchkoliv trestů a dobré zdraví, abychom co nejvíce času školního roku
mohli strávit spolu.
Sylva Šlosarová, zástupce ředitele školy

TJ Sokol Dolní Dunajovice
Neţ se zmíním o současném stavu, vrátím se k minulé sezóně. Muţstvo muţů se po
odchodu několika opor potýkalo s nedostatkem hráčů. To bylo hlavní příčinou
špatných výsledků a následného sestupu z okresního přeboru. Druţstvo dorostu i přes
podobné potíţe okresní přebor udrţelo.
Do nového soutěţního ročníku jsme přihlásili muţe, dorost a také nejmladší ţáky
do soutěţe základen. Muţstvo muţů bylo doplněno několika hráči a v soutěţi se po
prvních čtyřech výhrách potýká s výraznými nedostatky ve hře, coţ vedlo v posledních
třech utkáních ke ztrátě bodů.
Dorost zahájil soutěţ bez jediného tréninku a tomu odpovídala i předvedená hra a
výsledky. Bohuţel pro absolutní nezájem hráčů o tréninky a nezodpovědný přístup
k mistrovským utkáním bylo nutné dorost ze soutěţe odhlásit. Několika poctivým
hráčům bylo umoţněno hostování v Mikulově, kde se stali součástí základní sestavy a
v současné době se podílejí na zlepšených výsledcích celého muţstva.
Po domluvě s FC Pálava Mikulov jsou utkání hrána na našem hřišti. To umoţňuje
našim hráčům zůstat v domácím prostředí a pro diváky je to moţnost vidět krajskou
soutěţ dorostu.
Naši nejmenší ţáčci se jiţ také zapojili do soutěţe, a po stabilizování hráčského
kádru se začíná projevovat zkvalitněná hra i výkony.
Co se týká kulturních aktivit TJ Sokol, tak se podařilo zdárně zajistit Červencovou
noc, Předhodovou zábavu a hody a spolupodílet se na jiţ tradičních Slavnostech vína.
Kritiku musím vznést do řad členů, neboť chod celé organizace a správa
sportovního areálu závisí na několika lidech. Spousta ostatních členů i rádoby fanoušků
se u piva vyjadřují k současnému dění, vše kritizují, aniţ by znali přesný stav věci. Aby
podali pomocnou ruku, to je nenapadne. Snad se to jednou změní.
Roman Pekárek

Společenská kronika
Narození
Květen
Martin Bílek
Červen
Dominik Ondrašík

Srpen
Miloslav Svoboda
Marie Martincová
František Svoboda
Drahomíra Šopáková
Marie Kmentová
Marie Tiefenbachová
Jan Garčic
Petr Osička

Září

Červenec
Marek Postálkov
Srpen
Sára Závrská
Denis Minařík
Mikuláš Horák
Vít Pantůček

Alois Válka
Vladimír Chlup
Růţena Válková
Marie Volaříková
Drahomíra Dohaničová
Jaroslav Holacký
Antonín Ripper
Marie Hrabcová

Svatby

Úmrtí

Červenec
René Kalivoda
Dolní Dunajovice
Michaela Dobšíčková Dolní Dunajovice

Červen
Vladimír Ţamberský
Červenec
František Škola
Srpen
Josef Konečný
Miroslav Maťák
Miroslav Křivánek

Michal Kocurek
Bavory
Jaroslava Feráková Dolní Dunajovice
Kamil Šmarda
Lucie Ryšánková

Pasohlávky
Dolní Dunajovice

Pavel Černek
Vladimíra Rigová

Dolní Dunajovice
Dolní Dunajovice

Radek Stopka
Renata Fúsková

Dolní Dunajovice
Dolní Dunajovice

Jubilea

71 let
66 let
87 let
56 let
47 let
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