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Vážení spoluobčané,
blíţí se konec roku a při této příleţitosti je namístě ohlédnout se zpět, co se nám
v právě končícím roce podařilo, nebo naopak nepodařilo.
V roce 2007 byla v obci vybudována nákladem 6 mil. Kč kanalizace v části ulic
Zahradní a Hlavní. Tato stavba vyčerpala prakticky všechny finanční rezervy obce,
takţe ţádné další stavby nebylo moţné realizovat. Obec se snaţila udrţovat veřejná
prostranství, aby vypadala co nejlépe. Tady však naráţíme na první věc, která se
nám ne úplně daří. Často se setkáváme se skutečností, ţe jsou poškozovány budovy
a další zařízení v obci. Zaráţející na celé situaci je skutečnost, ţe škody páchají
především děti. Jak je moţné, ţe ţáci 5. či 6. třídy základní školy běhají po osmé
hodině večer v ulicích? Co dělají
rodiče? Odpověď na poloţené
otázky není snadná, ale musí si na
ně odpovědět sami rodiče. Moţná
se i vám někdy stalo, ţe potom, co
jste děti, které kopaly do zdi, ničily
stromky, nebo „jenom“ odhodily
papírek, napomenuli, ozvala se
opodál
stojící
maminka
s upozorněním, ţe na její dítě
nemáte co křičet. Aţ se vám
v budoucnu bude zdát, ţe by se
mělo v obci něco zlepšit, vybudovat
či upravit, vzpomeňte si, jestli
zrovna vaše dítě tuto věc nezničilo.
Problémy nám však nedělají jenom děti. V obci je od roku 2001 v provozu ČOV,
na kterou se postupně připojují jednotlivé domácnosti. Problémy nastávají
zpravidla v době vinobraní, kdy mnoho vinařů nerespektuje kanalizační řád a do
kanalizace vypouštějí vody, které obsahují zbytky kvasnic i matoliny. Do ČOV
potom přitéká takové znečištění, které aţ desetinásobně překračuje kapacitu
čistírny. Přitom oplachové vody je moţné bez problémů a bez poškození ţivotního
prostředí vylévat do zahrady.
Do roku 2008 přeji všem občanům hodně zdraví a spokojenosti.
Mgr. Josef Hasník
starosta obce

Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve středu 21. listopadu 2007. O jednání
nebyl mezi občany obce velký zájem, přítomno bylo, podle prezenční listiny, pouze 7
občanů. Na programu jednání bylo především schválení rozpočtu obce na rok 2008,
který byl schválen ve výši 15,6 mil. Kč. Největším předpokládaným výdajem je
oprava budovy ZŠ (odvodnění základů a výměna oken ve dvorní části).
Dalším bodem jednání bylo schválení vyhlášky č. 1/2007, kterou se upravuje
vyhláška o místních poplatcích (poplatek z ubytovací kapacity se zvyšuje
z dosavadních 2 Kč za obsazené lůţko na 4 Kč).
Zastupitelstvo také rozhodlo, ţe pro potřebu údrţby veřejných prostranství bude
formou leasingu zakoupen malý traktor a k němu bude postupně dokupováno další
vybavení.
Příští jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 13. února 2008.

Czech POINT
Začátkem roku 2008 bude OÚ Dolní Dunajovice zařazen do systému
Czech POINT, tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Tento
systém by měl postupně umoţnit vydávání ověřených výpisů z Katastru nemovitostí,
Rejstříku trestů, Obchodního a Ţivnostenského rejstříku.
Sluţby by měly být dostupné nejpozději do konce února.

Parkování v obci
V minulém čísle zpravodaje „NAŠE OBEC“ jsem upozorňoval na nesprávné parkování
v obci. Situace se sice částečně zlepšila, ale stále je ještě mnoho našich spoluobčanů,
kteří jsou k ostatním bezohlední a parkují tak, ţe ostatním brání v průjezdu. V
souvislosti s nadcházející zimou upozorňuje OÚ občany, ţe ulice na kterých parkující
auta omezují průjezd, nebudou v zimě udrţovány.

Informace o průběhu jednání kolem R52
Obec oslovila evropskou komisi a upozornila ji na nesrovnalosti při přípravě stavby
komunikace R52. Naše připomínky byly přijaty a EK upozornila Vládu ČR na nutnost
posoudit moţnost vedení spojení Brno-Vídeň přes Břeclav. Současně evropská banka
pozastavila financování příprav stavby R52 a obchvatu města Břeclav.
Práce na přípravách stavby však nebyly ze strany ŘSD zcela zastaveny.
V uplynulém období proběhlo několik setkání s projektanty stavby R52. Z jejich strany
bylo přislíbeno, ţe poţadavky obce budou v projektové dokumentaci zapracovány.
Kdyţ byla obci projektová dokumentace pro územní řízení předloţena, tak většina
našich poţadavků nebyla vůbec akceptována. Proto obec vydala nesouhlasné
stanovisko na předloţený projekt. Nesouhlasné stanovisko vydala také Správa CHKO
Pálava a Odbor ŢP MěÚ Mikulov.
Mgr. Josef Hasník
starosta obce

Vánoční besídka pro důchodce
Dne 13. 12. 2007 začala ve 13 hod. tradiční besídka pro naše spoluobčany, kteří jiţ
zaslouţeně uţívají důchodového klidu. Sešlo se 90 občanů.
Po úvodním slavnostním přivítání a proslovu p. starosty zachutnal přípitek. Poté jiţ
začal krátký kulturní program MŠ, ZŠ a DNS Dunajek. Následně byl podáván oběd,
který velice všem chutnal. Školní jídelně za něj moc děkujeme. Při kávě a zákusku nám
zazpíval ţenský sbor, který přispěl k pohodové předvánoční atmosféře. K tanci a
poslechu hrál p. Botoš z Březí.
Chtěla bych vyzvednout p. Penčáka, který se doţívá příští rok 90 let, s jakou lehkostí
tančil po celou dobu. Přeji mu stále tak lehký krok a za tanec ještě jednou dík.
Doufám, ţe se všem zúčastněným besídka líbila.
za SOZ Pitrová Marie

Mužský a ženský sbor přeje a děkuje
Opět je tu vánoční čas, konec dalšího roku v našem ţivotě. Kaţdý si občas udělá
krátkou rekapitulaci minulého období, popřípadě si udělá plány do nového roku. Vedle
hezkých chvil máme i smutné, na něco chceme zapomenout, ale určitě převaţují chvíle,
které bychom proţili ještě jednou.
Muţský a ţenský sbor v naší obci má takovýchto hezkých proţitků hodně, ať uţ to byla
vystoupení mimo obec, ale i přímo v obci. A k nim určitě patří „Zpívání“ muţských a
ţenských sborů. Získali jsme velmi štědré sponzory, ale i hodně příznivců a
posluchačů, coţ je hodně motivující. Proto budeme v těchto akcích pokračovat dál a to
uţ 23. února 2008 – III ročníkem „Zpívání ţenských“ a 21. června 2008 „Zpívání
muţských“ sborů. V obou pořadech budou zpívat hosté ze Slovenska. Kaţdý, kdo se
zúčastnil těchto akcí, ať uţ jako účinkující nebo host, odcházel spokojen s přáním, aby
se setkali znovu v roce 2008. Toto je také pro nás závazek.
Všem, kteří nám v tomto roce pomáhali pořádat všechny akce, všem našim příznivcům,
kteří mají rádi krásné lidové písně, všem spoluobčanům přeji za náš sbor hodně zdraví,
rodinné i občanské spokojenosti, hodně vzájemné úcty a pochopení. Aby byl rok 2008
zase o něco lepší neţ rok minulý.
Zdena Karlíková
Obecní úřad děkuje panu Josefu Dobiášovi za poskytnutí stromu pro vánoční
výzdobu obce.
Upozornění OÚ Dolní Dunajovice bude od 21. prosince 2007 do 2. ledna 2008
uzavřen. Své záleţitosti si budou občané moci vyřídit opět od 3. ledna 2008
Rozpis plateb SIPO v roce 2008: leden – poplatek ze psů, únor – popelnice I., březen
– stočné (vyúčtování 2007), duben - popelnice II., červenec – stočné (záloha 2008),
srpen – popelnice III., říjen – popelnice IV.

OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ
JEZDECKÉHO KLUBU M + M DOLNÍ DUNAJOVICE
Náš klub funguje jiţ druhým rokem, působíme na ulici Polní, kde máme
pronajatou konírnu s jízdárnou a s ohradami pro koně. Nyní máme 30 členů, kteří
se poctivě starají prakticky denně o svěřené koníky za kaţdého počasí.
Rekonstrukce stáje (boxů pro koně atd.), vybudování jízdárny (skokový materiál,
písek, ohrazení), ohrazení výběhů, to vše stálo
spoustu peněz a hlavně práce. Tímto všem, kteří
přiloţili ruku k dílu, děkujeme. V letošním roce jsme
se pustili do budování jízdárny, bez které nelze
trénovat sportovní koně ani připravovat děti a mládeţ.
Děkujeme naší obci, která nám poskytla finanční
prostředky na zakoupení písku a jeho dovoz a také na
ráhna na parkurové překáţky. Letos jsme pořádali pro
naše děti 1. velikonoční závody, které se vydařily.
Náš jezdecký klub a tím i obec Dolní Dunajovice
velmi úspěšně reprezentovaly na oficiálních závodech
Denisa Domesová a Petra Cenková. Téměř kaţdý
víkend jsme vyráţeli na závody, jak v našem
Jihomoravském, tak i ve Zlínském kraji a na Vysočině. Účastnili jsme se závodů i
v Holíči na Slovensku. Děvčata nás a naši obec úspěšně reprezentovala celou
sezónu, kdy nasbírala spoustu umístění a cen. Za nejcennější umístění v letošní
sezóně povaţujeme 3. místo Denisy Domesové na mistrovství Jihomoravského
kraje. Dále připravujeme děti na příští rok na sloţení zkoušek základního výcviku.
Tyto děti nás letos jiţ také
reprezentovaly
na
veřejných
trénincích a neoficiálních závodech,
kde dosáhly řadu pěkných umístění
a cen. Za celou letošní sezónu jsme
se účastnili na 30ti závodištích
s přibliţně 80 starty. Tímto všem
mladým
závodníkům
také
děkujeme, ţe svou pílí a vytrvalostí,
kdy téměř denně docházejí do
našeho klubu a starají se o své
miláčky a tvrdě trénují, se jim
podařilo vše zúročit ve výsledku
dobrou reprezentací klubu i naší obce. Jedná se především o Adélu Odloţilíkovou,
Martinu Kulkusovou, Kristýnu Konečnou, Kateřinu Švandovou, která na svém
poníčkovi předvádí pěkné sportovní výkony a dosahuje vynikajících úspěchů.
Obrovský obdiv patří naší nejmladší člence Radušce Vodicové, která jiţ ve 3letech
nás reprezentovala na našich kolbištích. Dále se věnujeme dětem, kteřé se teprve

učí jak se o koně starat a jak se mají u koní chovat. Začínají se seznamovat s jízdou
na koni. Doufám, ţe nám finanční prostředky dovolí v příštím roce nakoupit a
dodělat parkurové překáţky, aby i u nás jsme si mohli dovolit pořádat parkurové
závody i pro veřejnost. Pro příští sezónu je nezbytné zakoupit pro začínající děti
školního koně pro výuku jízdy, protoţe na koních, kteří se připravují na závodní
činnost, nelze vyučovat začínající jezdce. Máme v plánu opět uspořádat 2. ročník
velikonočních závodů. V naší činnosti nám pomáhají sponzoři ať jiţ finančně,
materiálově či prací a všem děkujeme, zejména naší obci Dolní Dunajovice, firmě
CDC data s.r.o, firmě ARMOSR s.r.o, společnosti Alfa Helikopter a také
soukromým osobám i rodičům našich dětí, kteří se snaţí v rámci jejich moţností
nám pomoci, jak uţ finančně, tak i tím, ţe přiloţí ruku k dílu kdyţ je potřeba (např.
při výrobě překáţek, sváţení sena, odvozu koní na závody apod.) Také děkujeme
všem občanům, kteří nevyhazují přebytečné tvrdé pečivo do popelnic, ale toto
donesou našim koníčkům, protoţe i to je pomoc. Samozřejmě neodmítáme
jakýkoliv nápad či aktivitu od našich spoluobčanů. Nemalý dík patří manţelům
Domesovým, kteří dětem věnují většinu svého času a zasvěcují je do jezdeckého
umění, učí děti lásce ke zvířatům, a to je v dnešní uspěchané a přetechnizované
době velmi důleţité. Vţdyť uvědomme si, ţe třeba celé prázdniny trávilo nejméně
deset dětí denně volný čas právě v prostředí koňů. Můţeme si představit, jak by
tyto děti svůj volný čas jiným způsobem vyplnily. Další skutečností je, ţe své koně
Domesovi bezplatně pronajímají klubu, a tím jsou k dispozici zájemcům o tuto
činnost – členům jezdeckého klubu. Máme také internetové stránky, na kterých se
průběţně pracuje: hipoklub.cdc.cz. I zde se můţete podrobněji seznámit s našimi
koníky a s naší činností.
Jezdecký klub M+M

INFORMACE ZO SPCCH
Obecní zastupitelstvo přidělilo naší organizaci klubovnu v budově starého obecního
úřadu. Společnými silami jsme klubovnu opravili, vymalovali, vybavili a 16. 3. 2007
slavnostně otevřeli. Klubovna je otevřena pro všechny členy organizace a to vţdy v
pondělí od 15.00 hod. do 18.00 hod. O klubovnu se vzorně starají p. E.Malíková a
p. M.Fildánová, za coţ jim všichni návštěvníci srdečně děkují. Schází se nás průměrně
15 aţ 20. Mimo toho, ţe si v klubovně povídáme, vyměňujeme recepty a hrajeme
karty, učí nás p. Fildánová háčkovat (před Velikonocemi kuřátka a slepičky), před
Vánocemi ozdoby na stromeček (hvězdičky zvonečky a andílky) a také učí zájemkyně
paličkovat.
V neděli 16. 12. 2007 proběhla v domě Dr. Karla Rennera výstavka těchto ručních
prací a vánočního pečiva.
Oslavujeme různé významné události přítomných členek, např. narozeniny, svátky,
odchod do důchodu, narození pravnoučat apod. V klubovně si můţete nechat uvařit
kávu, čaj, grog nebo si můţete koupit minerálku. Všichni se zde cítíme spokojeně, za
coţ patří naše poděkování celému zastupitelstvu obce, zvláště pak panu starostovi.
Věra Šůstková, jednatelka ZO SPCCH

Co to cinká, co to voní,
kouzlo Vánoc, jako loni, závan štěstí, nad něţ není, krátká chvíle k zastavení. .... tak
znělo motto na plakátu adventní besídky dětského národopisného souboru Dunajek,
nazvané Hvězdičky Betlémského nebe. Ale neţ přišla ta "chvíle k zastavení",
předcházelo Vánoční tvoření, kde tvořivé prstíky dětí z Dunajku vystřihovaly
hvězdičky, andílky, hrdličky a další ozdoby a hlavně pekly několik druhů vánočního
pečiva. Vrcholem tvoření byly úţasné svícínky, které si děti vyrobily s tím, ţe pak
krásně vynikly na stolkách v kinosále vedle talířků s "naším" pečivem. Vţdyť chceme
mít besídku krásně vánočně naladěnou. Nejen očka, ale také mlsné jazýčky vyskočily
radostí nad vánočním pečivem, které děti společně s ostatními pomocníky v řadách
dospělých zvládly. No a ţe cukrovíčko bylo chutné, jste se mohli přesvědčit na besídce
v neděli 9.12.
S doprovodem cimbálové muziky se Dunajek představil se svým, zbrusu novým
tanečním pásmem, nazvaným „Prádelko“. Dlouhotrvajícím potleskem ocenili diváci
Malučký Dunajek, nejmladší sloţku Dunajku s pásmem „Zelená je petrţelka“,
doprovázela malučká muzička pod vedením sl. Evy Bařinové.
Jako hosté se zde předvedl
dětský
národopisný
soubor
Troskáček
z
Troskotovic s vánočním
„Koledováním“. Stylově
také Flétnička při ZŠ D.
Dunajovice pod vedením
paní S. Burešové zahrála
několik vánočních koled.
Pastýřskou vánoční hrou
zakončil
vystoupení
Dunajek
a
Malučký
Dunajek. Vedení Dunajku
rozdalo všechny dárečky
pro účinkující a adventní
posezení pokračovalo besedováním. Nálada voněla jehličím, cukrovím, skořicovým
čajem či vůní kávy.
Plný sál byl pro nás odměnou.
Nyní jiţ nacvičujeme Moravskou a Českou besedu – předtančení na krojové plesy,
které odstartují hned v lednu. Chystáme se obnovit Fašank – masopust s večerním
pochováváním basy, které připravujeme na 16. 2. 2008. Děti se seznamují s tradicemi,
které v D. Dunajovicích donedávna ještě patřily k samozřejmostí.
Někdy stačí jediný paprsek slunce, aby zazářila duha, někdy stačí málo, abychom
potěšili lidi okolo nás: Laskavé slovo, pozdrav, úsměv....a v našem případě píseň a
tanec. A to dává smysl našim dnům.
V novém roce ať štěstí, zdraví vás provází a nic dobrého se nezkazí, přeje DNS
Dunajek
více na: www.dunajek.mistecko.cz

Kulturní akce v roce 2008
Leden
26. ledna

- Ples

Únor
9. února
16. února
23. února

- Ples
SRPŠ
- Fašank
DNS Dunajek
- III. Zpívání ţenských sborů

- kinosál
- kinosál
- kinosál

Březen
1. března
9. března
23. března

- Šibrinky
- Hodnocení vín
- Místní výstava vín

TJ Sokol
ČZS
ČZS

- kinosál
- kinosál
- kinosál

Květen
11. května

- Den matek

KDU-ČSL

- náves

Červen
21. června
26. června

- III. Zpívání muţáků
- Prázdninová zábava

SRPŠ

- náves
- náves

Červenec
12. července
26. července

- Červencová noc
- Pytlácká noc

TJ Sokol
MS

- náves
- náves

Srpen
9. srpna
17. srpna
29. srpna
30. a 31. srpna

- Letní slavnost vína
- Hodečky
- Předhodové zpívání
- Hody

TJ Sokol
DNS Dunajek
MaŢPS
MaŢPS

- náves
- náves
- náves
- náves

Prosinec
Mikulášská ochutnávka mladých vín
Zpívání pod vánočním stromem
Štěpánský běh

- kinosál

SPCCH

ČZS
SRPŠ
ZŠ

- sál Dr. Rennera
- náves

Všem organizátorům přejeme hojně návštěvníků a děkujeme za práci při organizaci
kulturních a společenských aktivit v obci.

Společenská kronika
Narození

Říjen
Bohuslav Penčák
Jakub Malík

59 let
94 let

Listopad
Jaroslav Strbačka
František Bravenec
Rudolf Kňourek
MUDr. Věra Švandová

Říjen
Emily Němečková
Eliška Bařinová
Anna Valešová

Listopad

40 let
56 let
83 let
59 let

Mše svaté v době vánoční

Aneta Rabatová

24. prosinec, pondělí
- Štědrý den
20.00 hod
25. prosinec, úterý
- Boţí hod vánoční 7.30 hod
26. prosinec, středa
- sv. Štěpán
7.30 hod
28. prosince, pátek
- sv. Mláďátka 17.00
30. prosince, neděle
- Svatá Rodina 7.30
31. prosince, pondělí
- sv. Silvestr I. 17.00
1. leden 2007, úterý
- Matka Boţí
7.30 hod

Jubilea
Říjen
Boţena Macháčková
Zlata Šafářová

Listopad
Vlasta Francová
Ludmila Langová
Vladimír Ferák
Ţofie Popovičová

Prosinec
Marie Petrţelová
Štěpánka Skaláková
Marie Kroupová
Štěpán Dobiáš
Rozalie Csüröšová
Marie Janošková
Angela Rajnohová
Alţběta Kuřimská
Marie Šafářová
Marie Feráková
Ludmila Hladíková
Štěpánka Bartáková

Začátkem roku 2008 proběhne
v naší
obci
tradiční
TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA,
kterou pořádá Oblastní charita
Břeclav a Farnost Dolní
Dunajovice.
Registrační číslo: MK ČR E 11772
Adresa redakce: Zahradní 613,
691 85 Dolní Dunajovice
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Úmrtí
Září
Vladimír Blaţek
Leopold Lauer
Leoš Tichý

60 let
69 let
48 let
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