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Paměti Dolních Dunajovic
V nejbližší době vyjde nákladem Obecního úřadu publikace o Dolních
Dunajovicích.
Tato knížka by chtěla poskytnout pohled na historii obce od svého vzniku a prvních
zmínek o Dolních Dunajovicích. Při zpracování byl použit překlad německé kroniky,
kronik od roku 1945, školní kroniky od roku 1945, fotografie a materiály od občanů,
fota z obce, ze školy, ze Sokola, z hodů a podobně. Jsou zde uvedeni první noví
dosídlenci, jak jsou zapsáni v kronice. Také jsou uvedeni předsedové a starostové obce,
jména učitelů a učitelek působících na zdejší škole, jména stárků a stárek na hodech.
V knize je použito přes 400 kusů fotografií ze širokého spektra obce. Najdete zde, jak
vypadala obec po vzniku Československé republiky ve dvacátých letech minulého
století a i její budování v dalším průběhu let a hlavně po druhé světové válce. Na
mnohých fotografiích poznáte své blízké a známé, možná i sebe.
Knihu
vytiskla
tiskárna
GRA.TISK
s.r.o. z Kyjova,
kde byli autoři
na exkurzi a
prohlédli si její
moderní
provoz.
Našim
přáním je, aby
se
publikace
stala zdrojem
poučení
a
poznání našeho
domova,
abychom byli na svou obec hrdi a pokračovali v jejím budování. Jistě chceme, aby se
nám i našim potomkům zde dobře žilo. Doufáme, že zaujme i naše bývalé občany, kteří
zde vyrostli a životní osudy je zavály do jiných míst naší země. (Knihu je možné za
300 Kč zakoupit v kanceláři OÚ)
Filip Hron

Zastupitelstvo obce
Ve středu 13. února 2008 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelé na něm rozhodli o vyplácení dvou obecních sociálních dávek, které budou
částečně kompenzovat ty státní sociální dávky, které byly k 1. 1. 2008 zrušeny nebo
sníženy. Jedná se o „Příspěvek při narození dítěte“ a „Pohřebné“. Výše obou dávek
byla stanovena na 2000 Kč. O „Příspěvek při narození dítěte“ může požádat matka
dítěte, které se narodilo po 1. lednu 2008 a matka měla v době porodu trvalý pobyt
v Dolních Dunajovicích. O „Pohřebné“ může požádat ten, kdo vypravil pohřeb pro
osobu, která zemřela po 1. lednu 2008 a v době úmrtí měla trvalý pobyt v Dolních
Dunajovicích. Žádosti a podrobnější informace jsou k dispozici v kanceláři OÚ.
Zastupitelstvo obce také schválilo leasingovou smlouvu na nákup malotraktoru pro
údržbu obce.
Občanské sdružení RomaGerm představilo zastupitelstvu obce svůj záměr na
realizaci archeologické expozice na pozemku obce.

CZECHPOINT na OÚ
Od 1. ledna letošního roku je občanům obce
k dispozici na OÚ pracoviště služby CZECHPOINT.
Původně jsme z rozběhu této služby měli trochu
obavy, ale start byl, až na několik maličkostí, úspěšný.
A ti z vás, kteří této nové služby již využili, nám to
mohou potvrdit.
Na OÚ nyní můžete na počkání získat výpisy
z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů a také z obchodního a živnostenského rejstříku.
Největší zájem je zatím o výpisy z rejstříku trestů.
Ceny za uvedené služby jsou stanoveny ze zákona takto: výpis z rejstříku trestů 50
Kč za výpis, výpis z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku 100
Kč za první stranu a 50 Kč za každou další stranu. Cena se hradí v hotovosti, nejsou již
potřebné kolkové známky.

Odpadní vody
Jak jsem již v minulém čísle zpravodaje informoval, v průběhu loňského vinobraní se
na místní ČOV objevil problém způsobený porušováním kanalizačního řádu obce ze
strany místních vinařů. Někomu se může zdát, že voda z oplachů výrobních zařízení je
vlastně čistá a ničemu neškodí. Má svým způsobem pravdu, ale voda obsahuje velké
množství cukrů, kterou ČOV nestačí zpracovat. V době vinobraní přitékalo na ČOV
takové znečištění, jako by měla obec 10 000 obyvatel. Na základě měření z října 2007
zahájila inspekce životního prostředí s obcí řízení o udělení pokuty. O výsledku řízení
budeme informovat. Pokud by se situace opakovala, bude nutné ve spolupráci
s inspekcí ŽP postihovat konkrétní viníky.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

IlI. zpívání ženských sborů
V sobotu 23. února rozezněly sál místního kina podmanivé lidové písně na III. zpívání
ženských sborů. Přehlídky se zúčastnily sbory z Březí, Bulhar, Moravské Nové Vsi,
Sekul (Slovensko), Prušánek, Kunovic, Charvatské Nové Vsi, Javorníka a Dolních
Dunajovic.
Naplněný sál aplaudoval pěvecké
výkony umocněné pohledem na
nádherné kroje účinkujících. K
příjemné atmosféře přispěl i
lidový vypravěč Fr. Čech z
Týnce, který přehlídku provázel
vtipným slovem. O jednotlivé
sbory se starali členové místního
mužského sboru. Na účastnice
zpívání
čekalo
i
bohaté
občerstvení. Pohodová atmosféra
gradovala
po
přehlídce
účinkováním cimbálové muziky
Rebend, při které se zpěv a tanec protáhl do pozdních večerních hodin.
Jedinou „pihou na kráse" zmíněné akce byly stísněné prostory sálu kina, což však není
již záležitost, kterou mohli organizátoři ovlivnit. Lze jen doufat, že tento palčivý
problém v dohledné době vyřeší orgány obce.
Je třeba poděkovat především našim sponzorům, ale i všem těm, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu přehlídky.
Stanislav Lačík

EMMA v naší obci
V sobotu a neděli 1. a 2. března i
nás zasáhl orkán EMMA
a
v obci došlo ke značným
škodám. V parčíku před školou
byly větrným poryvem zničeny
tři krásné borovice, také na
hřbitově padl jeden statný smrk.
Naštěstí
neponičil
žádné
pomníky. Na mnohých střechách
byly shozeny střešní tašky i
plechy. Na ubytovně Vinofruktu
byla stržena celá střecha a
poškodila i elektrické vedení za
školní jídelnou.
Filip Hron, foto Luboš Hron

Dětský národopisný soubor DUNAJEK
obnovil v obci fašankovou obchůzku s večerním pochováváním basy. Sněhová
chumelenice v dopoledních hodinách v den konání fašankové obchůzky v obci
nenaznačovala, že se ve 14 hodin bude za mrazivého, ale slunného dne odehrávat
bujaré fašankové veselí. Děti ze souboru a další příznivci v maskách roztančili za
hudby tahacích harmonik, vozembouchů a nespočet vyrobených hudebních nástrojů
náves.

Nechyběly tradiční masky jako medvěd, vojáci, babka, dědek, slaměný mužík a
jiné. Bylo vidět, že se děti opravdu snažily a vyrobily si tak krásné masky.
Výborné koblížky, boží milosti, či langoše, kterými vítali dunajovští maškary,
nechyběly téměř v žádném domě a všem za ně ještě jednou děkujeme.
Typický mužský tanec "pod šable" si nenechali ujít i někteří chlapi a s chlapci z
Dunajku se radostně proskakovali za hlasitého zpěvu. Po vybílení ledniček a špajzů se
v podvečer fašankové veselí přesunulo do místního kinosálu, kde hašteření pokračovalo
s ochutnávkou všech masopustních dobrot.
Ve 22 hodin procházel smuteční průvod s pochováváním basy. Nejen návštěvníci
se od srdce zasmáli nad litániemi dunajovského dění z úst faráře a jeho ministrantů.
Věříme, že se tato obnovená tradice udrží.
Děkujeme všem, kteří se k nám s obrovskou chutí přidali. Příští rok uvítáme i další
masky a příznivce, kteří mají smysl pro konání této akce.
A protože jsme jednu sezónu ukončili, už se moc těšíme na novou, ve které nás čeká
opět spousta vystoupení, soutěží, festivalů, hodů, hodečků a přehlídek - jen ty, o
kterých již nyní víme - v červnu Tvrdonice „Podluží v písni a tanci“ a Klobouky u Brna
„Dětské folklorní slavnosti“, kde budeme reprezentovat folklor za mikroregion Podluží,
v červenci Pohořelice, v srpnu soustředění v Ivančicích a již IV. dětské krojované
hodečky v Dolních Dunajovicích.
Vrcholem letošní sezony budou zářijové: Folklorní festival Slezské dny v Dolní
Lomné, Mariánské Lázně - folklorní festival „Mariánský Podzim“ a již 12.
mezinárodní dětský krojový festival Břeclav 2008.

Za těmito akcemi a spoustou dalšího na nás číhá plno práce. To ovšem zvládáme
s pomocí plné náruče trpělivosti a obětavosti našich rodičů.
Pokud máte dobrý nápad na sponzora našim dětem - krojové vybavení nejen pro
Malučký Dunajek, prosíme o předání informace. Děkujeme.
Věříme, že naši obec a folklor budeme prezentovat, jak nejlépe umíme.
DNS Dunajek a Malučký Dunajek
Více na www.dunajek.mistecko.cz
P.S.: nejen děti ze souboru Dunajek děkují rodině Ondrašíkové a Bryškové za
překrásný dlouhotrvající novoroční ohňostroj, který 1.1.2008 ve večerních hodinách
rozzářil nejen naše oči…

Výstava vín.
Po letošní velmi mírné zimě bez větších teplotních a srážkových výkyvů se pro
mnohé z nás dost nepozorovaně přiblížilo jaro a s ním i jarní svátky – Velikonoce.
Svátky jara, pro věřící svátky ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, pro vinaře a
milovníky vína tradiční výstava vín. O Velikonoční neděli (23. března) pořádá místní
organizace Českého zahrádkářského svazu v místním kinosále jubilejní 30. výstavu vín.
Jako každoročně, začátek je v 9 hodin, v 11hodin slavnostní předávání cen za vítězná
vína, od 14 hodin s cimbálovou muzikou Jožky Severina. Hodnocení vín proběhlo
v neděli 9. března od 13 hodin, rovněž v místním kinosále.
Loňský rok opět potvrdil, že na množství a kvalitu hroznů má rozhodující vliv
počasí. Po velmi mírné a suché zimě přišlo jaro a léto s vysokými teplotami téměř beze
srážek, vývoj hroznů byl uspíšen o 2 – 3 týdny. V srpnu sice přišly dešťové srážky, ale
na některých lokalitách to už bylo pozdě. Teplé počasí s občasnými srážkami v září i
říjnu na kvalitu hroznů příliš vliv nemělo. Proto také některé odrůdy sklízené začátkem
listopady neměly vyšší cukernatost než o 3 týdny dřív, naopak se na hroznech
vyskytovala ve větší míře hniloba. Některé vinice zasáhlo také krupobití, což mělo vliv
na výnos i kvalitu hroznů. Přesto patřil loňský rok z pohledu vinařů k těm příznivějším.
Většinou se snaží sklízet hrozny tak, aby vína byla maximálně v pozdním sběru. Jak
dopadl záměr vyrobit kvalitní a chutné víno se přesvědčíme až na výstavě a věřím, že
každý z návštěvníků si na vystavených vzorcích pochutná.
Na letošní výstavě vín bude opět bločkový systém prodeje vzorků, který se
pořadatelům jeví jako spravedlivější pro návštěvníky.
Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, abych Vás na letošní, v pořadí 30. místní
výstavu vín pozval. Jménem výstavního výboru děkuji všem vinařům za poskytnuté
vzorky.
Ing.Pavel Bravenec
Reklama:
Vinařství Kovacs s.r.o
691 82 Novosedly
Web:

www.vinarstvi-kovacs.cz

Březen - měsíc knihy a internetu
„Věrný přítel je medicínou duše" - říká latinské přísloví. Takovým přítelem pro
člověka je též kniha. Přichází měsíc březen, který je každoročně knize a internetu
věnován.
I letos v naší knihovně pořádáme o internetu a knihách besedy a soutěže pro děti i
dospělé.
Velmi nás těší zvyšující se počet dospělých čtenářů, ale mrzí nás, že se málo daří
přivést k četbě děti - tvoří pouze 1/3 všech čtenářů. Proto bych chtěla požádat o pomoc
především rodiče. Četbou pohádek od útlého dětství, rozhovorem a doporučením knih
svým dětem mohou pomoci rozšiřovat jejich obzory i zlepšit školní práci a odvést je od
jednostranného sezení u počítačových her.
V tomto týdnu jsme přivezli čtenářům dalších 180 knih z výměnného fondu v
Břeclavi. Z nich stojí určitě za povšimnutí kromě společenských románů a detektivek i
knihy o umění, architektuře, sportu, přírodě a osobnostech našich a světových dějin.
Přijďte se podívat vždy v úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 19.00 hodin.
M. Lačíková, vedoucí knihovny

SRPŠ informuje
Ve školním roce 2007/2008 výbor SRPŠ započal svou činnost v říjnu
spoluorganizací akce "Den boje proti drogám" zaměřenou na prevenci patologických
jevů a na správné využití volného času naší mládeže.
V listopadu pak následovala tradiční drakiáda a turnaj v badmintonu.
Vydařené „Zpívání pod vánočním stromem" navodilo sváteční atmosféru, ze které
jsme se snažili spoluobčany vytrhnout pozváním na „Štěpánský běh".
Nový rok pak přinesl pečlivé přípravy na „Reprezentační ples", kde jsme měli
možnost vidět předtančení Jany Osičkové, která má několik ocenění z
celorepublikových a evropských soutěží v latinskoamerických a standardních tancích.
Rovněž žáci 9. třídy předvedli, že směle vykročí do dalšího života. Ples se vydařil díky
organizátorům, ale i všem, kteří přišli a skvěle se bavili.
Z připravovaných akcí jmenujme: jarní vycházku s pálením čarodějnice, soutěžní
odpoledne k MDD a První prázdninovou zábavu.
Výtěžky z plesu a zábavy jsou pak, zpětně použity pro naše žáky formou hrazení
cestovného, občerstvení, vstupného, nákupu lyžařského a sportovního vybavení a
dalších pomůcek do výtvarné, hudební či literární výchovy.
Ve výboru SRPŠ pracují: Mgr. A. Bravencová, O. Svobodová, Mgr. B. Trčková,
S. Burešová, J. Snášelová, M. Studýnková, M. Schnellyová, R. Strbačková, B.
Vymazalová, G. Malá, H. Hronová, Š. Vodrážková, V. Směřičková, V. Šuba, J.
Schnelly.
Za jejich obětavou práci jim děkuji.
Předsedkyně SRPŠ V. Zouharová

Základní škola informuje
V novém roce 2008 jsme se s chutí pustili do práce a dalších akcí pro děti. Od 13.
1. do 18. 1. se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz v Horní Bečvě pro 40 žáků ze 7.– 9.
třídy. Pod dohledem M. Ivaniše, L. Zouharové, A. Bravencové a J. Malíka všichni
lyžovali a užili si také spoustu legrace. 31. ledna rozdali třídní učitelé vysvědčení,
většina dětí byla spokojena.
4. února se konal zápis dětí do 1. třídy, přivítali je „deváťáci“ v kostýmech
pohádkových postav a po dobu čekání si s nimi hráli. Zapsali jsme 24 dětí v Dolních
Dunajovicích (toho 4 z Brodu nad Dyjí a 2 z Horních Věstonic) a 7 v Perné.
10. 2. – 15. 2. se podařilo díky p. uč. L. Machainové a p. O. Svobodové
uskutečnit lyžařský výcvikový kurz také pro žáky 1. stupně, jelo 22 dětí z její 5. třídy.
Ve Vrbnu pod Pradědem si užili nádherného počasí a lyžování pod vedením zkušeného
instruktora, a tak,
i když se některé děti postavily na lyže poprvé, závěrečný závod ve slalomu jeli
všichni.
Do konce února si 32 žáků z 9. třídy podalo přihlášku, 17 z nich na střední školy,
15 na učiliště. Pět žáků z 5. třídy se hlásí na osmileté Gymnázium v Mikulově.
V naší škole chodí děti do zájmových kroužků a jsme velmi rádi, že už nám
kroužky nevedou jenom učitelé. Od začátku školního roku pracuje pravidelně každý
týden výtvarný kroužek pod vedením paní Štěpánky Vodrážkové. Vytvářejí doslova
nádherné věci, ve škole jsme měli podzimní, vánoční, teď už máme velikonoční
výzdobu, jejich výrobky byly vystavené na školním plese. Štěpánce patří velké uznání
za práci pro děti.
Z iniciativy paní Marie Martincové začalo 18 žáků ze 7. a 8. třídy od února
pracovat ve zdravotnickém kroužku, aby se mohli v květnu zúčastnit soutěží, které
pořádá Červený kříž. Jako pedagogický dozor funguje S. Šlosarová. Velký dík patří
paní Marii Kořínkové, která s dětmi nacvičuje obvazové techniky a praktické věci 1.
pomoci, a dále paní Iloně Bravencové, jež školí zdravotníky v teorii.
Sami žáci z 8. a 9. třídy iniciovali vznik tanečního kroužku, kde se učí pod
vedením
B. Holbové základům standardních a latinských tanců.
Dále děti chodí do kroužků sportovních, mnozí mají mimoškolní aktivity i
v Mikulově. Že zájmové činnosti pro děti a také zájmu rodičů není nikdy dost, o tom
bohužel svědčí skupiny našich žáků, které ve volném čase zahánějí nudu kouřením
(zcela bez zábran na veřejnosti), bohužel někdy vzájemným napadáním nebo různými
riskantními činnostmi. Veřejnost má ve zvyku okamžitě reagovat : Co ta škola dělá pro
to, aby se to nedělo? Právě to, o čem jsme před chvíli psali.
Velikonoce letos budou brzy, 20. 3. a 21. 3. mají žáci velikonoční prázdniny, my
je poučíme o tom, že jsou to svátky jara a probouzející se přírody a že alkohol a děti, to
se neslučuje. Rodičům a všem ostatním přejeme, ať mají z dětí co nejvíce radosti, a
nám všem, abychom do prázdnin zvládli všechny úkoly, které nás ještě čekají.
Sylva Šlosarová, zástupce ředitele ZŠ

Společenská kronika
Narození

STATISTIKA
OBYVATEL

Eliška Holešínská

K 1. 1. 2008 bylo v naší obci 1705
obyvatel, z toho 821 mužů a 884 žen:

Jubilea
Leden

Průměrný věk je 39,24 roku

Černá Anna
Němcová Libuše
Frolichová Anna
Kališová Ludmila
Dubová Libuše
Binková Gabriela
Klepáčková Olga
Stopková Marie

Nejstarší občankou je
paní Marie Petrželová, 98 let.

Během roku 2007 se:
Narodilo
Zemřelo
Přistěhovalo
Odstěhovalo

Únor
Křivánková Emilie
Rampula Jan
Kapplerová Marie
Kučerová Anežka
Pavelková Štefánia

Děkujeme všem občanům, kteří
přispěli na Tříkrálovou sbírku.
V Dolních
Dunajovicích
se
vybralo 29 648 Kč.

Březen
Penčák František

Úmrtí
Prosinec
Josef Petržela

17 dětí
25 obyvatel
28 obyvatel
35 obyvatel

68 let

Informace OÚ:
Od 1. 5. do 30. 6. 2008 se budou
v kanceláři OÚ vydávat nové psí
známky. Novou známku si musí
vyzvednout každý majitel psa.
Dne 13. 6. 2008 se uskuteční sběr
nebezpečného a velkoobjemového
odpadu

Leden
Štěpánka Latýnová

75 let

Únor
Františka Ripperová
Jaroslav Holacký
Františka Slezáčková
Božena Macháčková

71 let
85 let
88 let
97 let

Březen
Vladimír Chlup

84 let
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