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Vážení čtenáři obecního zpravodaje!
Všechny vás zdravím v této době přípravy na Velikonoce! Byl jsem požádán o to,
abych zodpověděl několik otázek týkajících se Velikonoc, významu symbolů v tradici
obce, spolupráce s obcí a podobně.
Velikonoce jsou nejhlavnějšími křesťanskými svátky
během celého roku. Věřící prožívají události Kristova utrpení a
zmrtvýchvstání. Tato tématika vítězství života nad smrtí a
světla nad temnotami se vhodně spojuje s tím, co se děje v
přírodě, kde se vše probouzí k životu na jaře po zimním útlumu
a spánku. Velikonoce svým duchovním rozměrem ale naprosto
přesahují opakující se cyklické děje v přírodě, kde po jaru a
létu zase přijde podzim a zima. Křesťanské velikonoce jsou
věčným jarem, protože Kristus vzkříšený z mrtvých je novou
absolutní trvalou živou osobní skutečností pro věřícího
člověka. On je ohniskem, středem i cílem celých dějin z
pohledu víry. To pochopitelně zní velmi nezvykle a abstraktně pro Vás, kteří s vírou
nemáte žádnou zkušenost a nebyli jste v ní vychováni. Ale i Vy občas v životě v nitru
zaslechnete myšlenky a otázky, jaký smysl má život, dějiny, kam to vše směřuje, proč
člověk touží po stále dokonalejším životě a přitom stárne a musí zemřít. Člověk hledá
celkový smysl života a řešení problému lidské existence, ve které je paradox spočívající v
tom, že nám jsou vrozené velké touhy, ale málo se z toho naplní. Tato touha po maximu,
po absolutní budoucnosti je pro věřícího člověka zodpovězena pohledem víry na
vzkříšeného Krista. Člověk uznává, že absolutní budoucnost nemůže vytvořit ani
ekonomickým rozvojem, ani technickým zdokonalením světa atd., ale pouze tuto
budoucnost může přijmout jako dar od Boha a prožívat pravou velikonoční radost, protože
na všechny otazníky kolem lidské existence je dána odpověď na Vzkříšeném Kristu.
Nejde o nějaký laciný optimismus pro věřícího tím, že přijme toto absolutní pozitivní
řešení lidské existence. Musí totiž na tento nezasloužený dar odpovídat správnými postoji
v životě a jednáním podle svědomí. Proto opravdu věřící lidé mají velký pocit
zodpovědnosti a vědí, že v okamžiku smrti bude Kristus vyžadovat složení účtů z celého
života. Z tohoto hlediska není víra pouze nějakou útěchou pro slabé lidi, jak se tvrdilo v
době totality, ale právě naopak. Věřit v to, že před Bohem v okamžiku smrti přijímáme
odpovědnost za celý život a po smrti nás čeká buď věčná láska v Boha, nebo věčný trest
bez Boha, to jistě vyžaduje větší statečnost, něž věřit, že smrtí vše končí a tak vlastně
utečeme zodpovědnosti za svůj život v nicotě po smrti.

Velikonoce jsou tedy výzvou k naději ale i k odpovědnosti a statečnosti. O
velikonocích by se dalo ještě mluvit dál z různých hledisek, ale přejděme k tématu
symbolů v tradici obce. Takové symboly jako např. obecní znak či prapor vyjadřují, že
jsou zde hodnoty, které nás spojují a zároveň přesahují. Udržujeme dobré tradice a
kulturní hodnoty v naší obci, protože ony vyjadřují skutečnost, že máme svou identitu a
máme i jako národ co nabídnout jiným kulturám v dnešním světě, který je stále více
propojený. Ačkoliv i zde v naší obci máme každý své vlastní starosti a svou specifickou
životní cestu a názorovou orientaci, přesto je určitě mnohem více toho, co nás spojuje.
Jsou zde určité hodnoty, které všichni společně uznáváme a jež jsou výsledkem řeckořímské a židovsko-křesťanské civilizace: respektování svobody druhých, rovnost všech
bez ohledu na původ, světonázor, pohlaví, postavení atd., solidarita s trpícími a chudými
apod. Pokud tyto hodnoty budeme vždy respektovat, tak se obec i stát budou rozvíjet a
nedojde ke vzniku společenských konfliktů, lidské společenství bude jednotně a zároveň i
bohatě rozmanité.
Pokud jde o otázku spolupráce naší farnosti s obcí, mohu říci, že byla a je dobrá.
Děkuji při této příležitosti za obecní příspěvky na vylepšení vnějšku a vnitřku kostela sv.
Jiljí v Dolních Dunajovicích. Obec taky pomáhá s organizací pobytu německých rodáků v
duchu sjednocování a smíření v Evropě a překonávání temné minulosti. To se daří a
němečtí hosté to oceňují.
Na závěr byla také vyslovena otázka, proč kostel je hojně navštíven pouze o velkých
svátcích a jinak je lidí pře rok na bohoslužbách méně. Je to výsledek určitého historického
vývoje, vliv skladby obyvatelstva zde v pohraničí atd. Na druhé straně ale mohou někteří
lidé v malé farnosti být ve víře mnohem hlubší než lidé ve velkých farnostech, protože
musí o svou víru více bojovat a prohlubovat si ji v nevěřícím prostředí. Víra není na
prvním místě množství lidí v kostele, ale schopnost prožívat hluboký vztah. Člověk je tím
šťastnější, čím hlubší vztah má k Bohu a druhým lidem. To si uvědomujeme zvláště dnes,
když je hluboká krize mezilidských vztahů manželství atd.
Chtěl bych proto na závěr popřát Vám všem, abychom vytvářeli vztahy co nejlepší,
protože v upřímných mezilidských vztazích vyniká
hodnota a jedinečnost každé lidské bytosti.
Milí čtenáři,
Rádi bychom Vám dali příležitost prezentovat vaše příspěvky a názory v našem
zpravodaji a tím zvýšili barvitost a čtivost. Za tímto účelem byla zřízena nová
e-mailová adresa: redaktor@dolni-dunajovice.cz
Sem je možno zasílat vaše články, fejetony, úvahy či jiné reflexe na dění kolem nás.
Dále je možné vaše příspěvky také předat přímo v psané formě do kanceláře obecního
úřadu nebo zasílat na adresu:
Obecní úřad Dolní Dunajovice
Zahradní 613
691 85 Dolní Dunajovice
Předem děkujeme za Váš čas a snahu přispět ke zlepšení našeho zpravodaje.
redakce

Informace obce
Dotace občanským sdružením – rada obce rozhodla o rozdělení příspěvku na činnost
občanským sdružením v obci. Mužský a ženský pěvecký sbor, SRPŠ při ZŠ a MŠ, TJ
Sokol, DNS Dunajek, SPCCH a Jezdecký klub M+M obdrží částku 20 000 Kč. TJ Sokol
bude navíc poskytnut příspěvek 250 000 Kč na údržbu sportovního areálu.
Integrovaná doprava – 15. prosince 2008 byla naše obec napojena linkou 540 na
IDS JMK a obcí začalo projíždět 39 spojů této linky denně. Protože v obci není prostor, na
kterém by se mohly autobusy otáčet, projížděly po ulici Poštovní. Prakticky okamžitě se
projevily problémy s poruchami vodovodu na ulici Poštovní, která na takové zatížení není
stavěná. Od 5. února se autobusy IDS JMK začaly otáčet na pozemku v ulici Zahradní,
který není v majetku obce a jehož vlastník s otáčení souhlasil pouze jako s dočasným,
provizorním řešením. Otáčení autobusů mimo obec by si vyžádalo zvýšení úhrady ze
strany Jihomoravského kraje, který s tím nesouhlasil. Proto od 1. dubna budou do obce
zajíždět pouze spoje, které slouží k dopravě žáků do školy a ze školy. Zastávka se vrátí
zpět na náves. Dopravní obsluha bude zajištěna, tak jako dříve autobusy na lince BrnoMikulov, popřípadě dalšími spoji ze zastávky Dolní Dunajovice,,rozc..
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu – se v letošním roce uskuteční opět ve
dvou termínech, „jarní“ bude 12. června a podzimní 27. listopadu. Sběr proběhne opět
formou svozu od domů. Po zkušenostech z předchozích sběrů chci upozornit na několik
důležitých faktů. Vyřazené elektrické spotřebiče, by měly být kompletní. Do sběru nepatří
železo, to lze po dohodě na OÚ ukládat po celý rok ke kinu. Bylo by vhodné, aby odpad
byl umístěn před dům až ráno v den sběru, protože jinak dochází k jeho rozebírání, které
obci a tím vlastně každému jejímu obyvateli prodražuje odvoz odpadu (příklad za odvoz
kompletní ledničky zaplatí obec jenom dopravu, za ledničku bez kompresoru se připlácí
dalších 200 Kč).
Čištění potoka – probíhá od začátku března. Bude vyčištěn celý potok od „skleníku“ po
větrolam za ČOV. Protože se veškeré vytěžené bahno musí odvážet, žádáme občany, aby
byli shovívaví ke znečištění komunikací, bohužel obec nemohla ovlivnit termín zahájení
prací. O tom, že čištění bylo nutné, se může každý osobně přesvědčit, když se zajde
podívat tam, kde právě čištění probíhá.
Výstavba nové kanalizace – v letošním roce bude vystavěna další část kanalizace a to
v ulici Boční a v ulici Zahradní. Práce začaly v březnu a měly by být ukončeny do května.
V návaznosti na stavbu kanalizace se připravuje vybudování zpevněné cesty mezi ulicemi
Boční a U Potoka, která umožní lepší dopravní obslužnost uvedeného prostoru.
Vakcinace lišek - jaro 2009 – ve dnech 4. a 5. dubna 2008 proběhne v okrese Břeclav,
tedy i v katastru naší obce letecké kladení vakcíny proti vzteklině. Podle Státní veterinární
správy ČR by občané měli dodržovat následující zásady: nedotýkat se návnad, zabránit
volnému pobíhání psů, v případě potřísnění vakcínou, která je uvnitř návnady
v plastikovém obalu, místo omýt a vyhledat lékaře. Rodiče by také měli poučit své děti.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Letošní Tříkrálová sbírka se konala v naší obci již po osmé. Vybralo se 33 370 Kč, což
je zatím nejvíce. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem občanům, kteří na ni
přispěli. Tím dali najevo, že i v dnešní době jsou lidé, kterým není pomoc druhým cizí.
Rovněž chceme poděkovat všem koledníkům a hlavně těm malým, kteří vydrželi
chodit ve velmi mrazivém počasí. Byli bychom rádi, kdyby se nám přihlásili dobrovolníci
z řad dětí i dospělých na příští rok. Přihlásit se mohou u Aničky Chrenové na ulici
Poštovní nebo u Marie Bravencové na ulici Zahradní.
Anička Chrenová

IV. zpívání ženských sborů
Letošní zpívání ženských sborů, které se uskutečnilo v sobotu 7. března, patřilo mezi
velmi zdařilé kulturní akce.
Do posledního místa zaplněný sál místního kina aplaudoval výkony deseti sborů, které
pokryly všechny folklorní regiony jižní Moravy.
Dobrá organizace a vzorná péče o účastníky přehlídky jen podtrhly příznivou
atmosféru, kterou oceňovali všichni ti, jež se této akce zúčastnili. Beseda u cimbálu s CM
Šafrán, která následovala po vystoupení sborů, ještě umocnila radost a veselí, jež
vyzařovalo z přítomných. Tato přehlídka přispěla značnou měrou k upevnění tradice
zpívání ženských sborů v naší obci. Je třeba poděkovat především našim sponzorům, ale i
všem těm, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce.
Věříme, že i zpíváni mužských sborů, které se bude konat o týden dříve, než bylo
publikováno, tedy 13. června, bude rovněž úspěšné.
Stanislav Lačík

Ohlédnutí za počasím v roce 2008
V roce 2008 byla celoroční průměrná teplota u nás v Dolních Dunajovicích +11°C. Je
to 4. nejvyšší ve sledovaném období. 55 dní bylo plně slunečných, 97 úplně zataženo bez
slunce, 14x byla bouřka. 51 dní bylo s teplotou pod bodem mrazu, sníh ale téměř vůbec
nebyl. 86 dní bylo s teplotou 25°C a více - to je letních, 34 dní s teplotou 30°C a více - to
je tropických.
Nejnižší teplota byla 17. února -10°C a nejvyšší teplota byla 23. června +35°C.
Celkové srážky v minulém roce činily 386mm, což je hodně pod dlouhodobým průměrem
v naší obci, který je kolem 500mm. Rok byl tedy celkově suchý s malou zásobou
spodních vod.
Za první 3 měsíce loni napršelo 69 mm srážek a letos již dvojnásobek, téměř 150 mm.
V loňském roce 1. března nás také postihla silná vichřice nazvaná EMMA. V naší obci
způsobila škody na poničených střechách několika domů a také ulomených či
vyvrácených stromů - v parčíku před školou na Hlavní ulici, na hřbitově i jinde.
Nezapomeňte si posunout hodinky v neděli 29. března o hodinu dopředu na letní čas.
Filip Hron
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Jezdecký klub M+M Dolní Dunajovice
Vás zve na
III. ročník JARNÍCH ZÁVODŮ
Kdy: 23. května 2009 v 11:00

Kde: v areálu místní konírny
Vstupné zdarma

Srdečně zvou pořadatelé.

Více info. na tel:723222506
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Otázka: Víte co dělají ve volném čase vaše děti?
Odpověď: Nevíte!!!
V dnešní uspěchané a hektické době, navíc poháněné motorem honby za co největším
ziskem a pronásledované fenoménem světové hospodářské krize, se ani není co divit. Rodiče
obratně manipulováni svými ratolestmi ke splnění jejich mnohdy až absurdních nároků a ve
snaze existenčně zajistit rodinu, pracují na směny a aby se unaveni zbavili nahromaděného
stresu, zajdou k sousedce na „kafe“. Ale kde teď jsou a co právě teď dělají vaše děti? Nevíte!
Nebo snad chcete tvrdit, že ano? Jak je potom možné, že děti navštěvující sedmou třídu
základní školy tráví odpoledne v kavárně při hře stolního fotbalu nebo se bezcílně potloukají
po Mikulově na místech, kam slušný člověk nechodí. Proč vaše děti posedávají na zídce na
tanečním parketu, kde si založili „Kuřácký kroužek“? Vy to nevidíte? Nebo nechcete vidět?
Přestaňte už neustále dokola opakovat, ať s tím něco udělá škola. Podle Zákona č.359/1999
O sociálně právní ochraně dětí §7 odst. 1 je každý oprávněn upozornit na závadné chování
dětí jejich rodiče. Do boje s těmito nešvary zapojte i vaši obec, neboť i ona má na základě
výše uvedeného zákona v tomto směru své povinnosti. Snad jen pro doplnění §10 odst. 1
Obecní úřad je povinen: (a) vyhledávat děti uvedené v §6 odst. 1, (b) působit na rodiče,
aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, (c) projednat s rodiči
odstranění nedostatků ve výchově dítěte, (d) projednat s dítětem nedostatky v jeho chování.
Obec v samostatné působnosti a kraj v samostatné působnosti vytvářejí předpoklady pro
kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí. Jenom pro úplnost - děti
uvedené v § 6 jsou podle pís. c) děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život
spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové
látky, živí se prostitucí, spáchaly t.č. opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak
ohrožují občanské soužití.
Ale hlavně, hlavně prosím začněte sami u sebe. Nebo si vážně myslíte, že děláte tak
strašně moc, když jim dáte 200,- Kč kapesné, ale už nevíte, jak s těmi penězi vaše dítě
naložilo?! Když už opravdu nemůžete dělat víc, proč vás přišlo na rodičovské schůzky
ohledně podávání přihlášek na střední školy celých 12 z 24. Tolik vám záleží na budoucnosti
vašich dětí nebo jste o tom nevěděli? Jak je to možné, když s nimi přece každý den mluvíte!
Opravdu pro ně děláte tak strašně moc, když nemají vaše děti připravené pomůcky do
vyučování a v aktovce mají 3 měsíce starou svačinu plnou „penicilinu“. Pokud jste se vrhli na
pěstování této ušlechtilé plísně, tak nám tuto skutečnost laskavě sdělte předem, abychom vaši
ratolest zbytečně nestresovali poznámkami, které v konečném důsledku patří vlastně vám.
Mimochodem, výzkumu už zanechte, penicilin objevil sir Alexander Fleming už v roce 1928.
Proč musí sebepoškozování vaší milované ratolesti odhalit až učitel ve škole. Vždyť
přece vy jí věnujete tolik času. Nebo jste si toho všimli, ale nevěděli jste si rady. Proč se
nepřijdete do školy poradit s učitelem, co dělat? Nebo je to pod vaši úroveň? Tak běžte výš,
jsou zde přece i jiné, vámi uznávané, autority. A nezapomeňte ,,Z maličkostí se rodí velké
věci“, tak pozor aby nebylo pozdě.
Máte pocit, že škola dělá málo? Proč jsou tedy ve škole 3 kroužky sportovních her, dále
pak přírodovědný kroužek, kroužek ručních prací, počítačový kroužek, dyslektický kroužek a
pěvecký kroužek. Je vám to málo? Proč tedy nepřijdete jako paní Vodrážková a nevěnujete
nezištně svůj volný čas vašim milovaným. Až vám vyrostou, což nebude trvat tak dlouho, jak
si myslíte, už bude pozdě. Kdy jste s nimi naposled četli knížku nebo si jen tak „pokecali“?
Dejte jim svou lásku a ukažte jim, že je milujete. Nebojte se toho, i já si se svým synem
občas „pokecám“. A je to velmi příjemné. Na závěr mi dovolte parafrázi Murphyho zákona
„O vaše děti jde až v první řadě“.
Mgr. Jan Malík

Základní organizace SPCCH informuje:
Na pondělí 16. 2. 2009 připravily knihovnice pro naše členky besedu O knize s
četbou několika ukázek. Jednalo se o dílo známého psychiatra a spisovatele MUDr Jana
Cimického. Tato beseda proběhla v naší klubovně a zúčastnilo se jí 32 členek.
Následně uspořádala naše organizace ve spolupráci s Českou národní pojišťovnou
besedu s tímto spisovatelem. Beseda proběhla ve čtvrtek 19. 2. v sále Dr. Karla Rennera.
MuDr Cimický hovořil jak o své práci psychiatra, tak také o své tvůrčí činnosti. Zmínil
se o některých knihách, které napsal a recitoval své verše. (Z jeho díla uvádím - Pěšinky
času, Poslední návrat, Truhla s tisíci zámky atd.) Jeho vyprávění a přednes vlastních
veršů přítomné posluchače nadchl. Odpovídal také na otázky, které mu přítomní kladli.
Po besedě bylo možné si jeho knihy zakoupit a pak následovala autogramiáda. Této
besedy se zúčastnilo 70 občanů. Myslím, že mohu za všechny, kteří se této besedy
zúčastnili hodnotit tuto akci velmi kladně. Věříme, že se nám podaří zorganizovat takové
akce vícekrát a že vždy bude hojná účast.
Věra Šůstková, jednatelka ZO SPCCH

Z místní knihovny
„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst" (Goldoni)
Letos je měsíc březen zaměřen a knihy a čtení. V této době probíhá i v naší knihovně
„Týden čtení". Pozvaly jsme si tentokrát do knihovny malé děti-žáčky MŠ, 1. a 2. třídy
ZŠ. Připravily jsme pro ně čtení pohádek, především pohádek Františka Hrubína. Děti
nejen poslouchaly pohádku, ale zahrály si i s maňásky a ty větší soutěžily ve znalosti
pohádek a pohádkových postav.
Obrázky z těchto i dřívějších besed si můžete prohlédnout na našich webových
stránkách, dozvíte se tam mimo jiné i o knižních novinkách naší knihovny. Vše najdete
na www.knihovnadolnidunajovice.wz.cz.
Dospělým čtenářům jsme tentokrát připravily ukázky z díla psychiatra a spisovatele
Jana Cimického, který se později účastnil i besedy v sále Dr. Rennera a několik knih
nám též podepsal při autogramiádě.
Nyní právě probíhá soutěž o nejčtenější českou knihu Magnesia-Litera. Hlasující
čtenář bude zařazen do slosování o hodnotné knižní ceny. Této soutěže se můžete
zúčastnit i vy prostřednictvím naší knihovny.
V nejbližších dnech přivezeme našim čtenářům knihy z výměnného fondu z Břeclavi.
Máte-li o půjčování knih zájem, knihovna je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek v době
od 14.00 do 19.00 hodin.
Miroslava Lačíková, vedoucí místní knihovny
ČNZP - Česká národní zdravotní pojišťovna myslí na prevenci
Do roku 2009 vstoupila ČNZP s rozsáhlou nabídkou preventivních programů pro své
pojištěnce. Dětem do 18 let zvyšuje příspěvek na očkování až na 3 000 Kč, na pevná zubní
rovnátka na 2 400 Kč, dívkám mezi 13. a 18. rokem hradí očkování proti rakovině děložního
čípku ve výši 10 000 korun /nejen pro stávající klientky, ale i pro zaregistrované kdykoli
v průběhu roku/. Těhotným a mladým maminkám pojišťovna dává k dispozici částku až 4
500 Kč. Pojištěncům nad 69 let nabízí ČNZP program „69+“ - šestisetkorunový příspěvek na
všechno, co podporuje prevenci a zdravý životní styl, včetně doplatků za léky, či pořízení
nových brýlí. Novinkou je i program „Vesnice“, který zajišťuje další šestisetkorunový
příspěvek na všechny pohybové a relaxační aktivity pro všechny pojištěnce. Více informací,
včetně registrace k ČNZP lze získat na OÚ u Ing. Bičanové

Není maska jako maska
Byly jednou čtyři paní učitelky ze školky, a ty se rozhodly, že udělají dětem radost a
uspořádají pro ně karneval. Dobu konání této výjimečné události stanovily na neděli 8.
března.
A jak se rozhodly, tak také
udělaly. Na pomoc si pozvaly
dvě Červené Karkulky a
jednoho
tlustého
pána.
Všichni se společně sešli v
kině v Dolních Dunajovicích,
kde udělali úžasnou výzdobu,
za
pomoci
sponzorů
nachystali různé ceny, pan
Roman Kopřiva připravil
naprosto
skvělé
dětské
hudební hity a už se jen
čekalo na první příchozí.
A nečekalo se dlouho. První masky se začaly trousit dlouho před vlastním zahájením
karnevalu, které mělo proběhnout ve tři hodiny odpoledne. Rozhodně stálo za to si je
pořádně prohlédnout. Byli tu Shrekové, indiáni, princezny, víly, klauni, kočičky, pejsci,
dráčci, egyptské královny, Spidermani, zpěvačky, princové, čarodějnice a kouzelnice,
kominíci, včelky, Sněhurky a spousta dalších, že se to ani nedá vypovědět. Dokonce
někteří dospělí přišli ukázat, jak se umí vrátit zpět do dětských let, jako například paní
Svobodová v úžasné masce veselého klauna.
Masek přicházelo více a více, sál byl plný k prasknutí a už tu byla chvíle pro
slavnostní zahájení. V podobě tlustého pána uvítala děti paní učitelka Buchtová, která
všechny seznámila s plánovanými akcemi během karnevalového reje, a poté začalo
představování masek. V průběhu karnevalu se konalo několik soutěží, kterých se s
velikou radostí zúčastnily všechny starší i mladší děti a dokonce i někteří dospěláci, a po
každé z nich byli všichni
Karkulkami po zásluze
odměněni nějakou tou
sladkostí. Nechyběla ani
dětská volenka, při které si
děti měly na taneční parket
přivést maminku, tatínka,
tetu či babičku. Po ní
následovalo několik písní,
na které měly paní učitelky
v podobě velmi zdařených
klaunů připraveny taneční
kreace, ne vždy úplně
jednoduché, ale děti

všechny zvládly na jedničku. Pravda, u Karkulek a tlustého pána by to byla o něco horší
známka, ale děti jim to určitě rády odpustily.
Asi v půlce karnevalu přišla
na řadu soutěž pro rodiče a
ostatní přítomné dospělé, kdy
byla postavena závodní dráha, na
jejímž začátku čekaly dvě
koloběžky. Úkol to nebyl nijak
lehký, neboť podlaha byla značně
kluzká a vzhledem k úsilí, se
kterým se soutěžící snažili vyhrát,
mohlo dojít i k nějakému tomu
zranění. Ale naštěstí byla
přítomna zdravotní sestra, v
podobě paní učitelky Ivanišové,
která by situaci jistě zvládla s naprostým přehledem. Každopádně ze strany rodičů byl o
tuto atrakci nevídaný zájem a soutěže se také zúčastnily obě Karkulky i všechny čtyři
paní učitelky. Všichni ostatní poctivě povzbuzovali a rozhodně se velice bavili.
Poslední soutěží bylo přetahování, i když zde nebylo moc jasné, kdo je vítěz, neboť
děti přebíhaly z jedné strany na druhou ve snaze pomoci vždy té straně, která prohrávala.
Nakonec si všichni ještě pořádně zařádili při poslední sadě písní, vydýchali se a
spokojení a unavení se rozešli domů, aby těm, kteří na karnevale nebyli, popsali své
výjimečné zážitky.
Každá pohádka má končit dobře a tahle rozhodně dobrý konec má. Jen bych si já,
Karkulka, za všechny ostatní dospělé přála, aby se příští rok více dospěláků dokázalo
vrátit do svých dětských let a nebálo si ze sebe alespoň na jedno odpoledne udělat
legraci a přiblížit se tím ke svým dětem.
Všem organizátorům i zúčastněným patří velký dík a těším se na příští karneval
v roce 2010.
Barbora Holbová

Fašank 2009
Vybílení ledniček a špajzů, to v Dunajovicích 21. 2. 2009 znamenalo fašankovou
obchůzku, pořádanou dětským národopisným souborem Dunajek. Vloni obnovenou
tradicí se tuto sobotu rozběhl druhý ročník masopustního veselí. Pod maskami převážně
pohádkových bytostí či řemeslníků se skrývaly nejen děti z Malučkého Dunajku a
velkého Dunajku, ale taky se zapojilo pár příznivců a rodičů, kterým za pomoc
děkujeme. Fašankové „Pod šable“ a další masopustní písničky a tance mohli shlédnout
místní obyvatelé na několika místech v rámci obchůzkové trasy. Veselí po dědině
vyústilo večer smutečním průvodem v kinosále v čele s márami a na nich basa, kterou
dunajovští hlasitě oplakali. Farář udělil požehnání a smuteční kázání v duchu událostí
vesnického dění v humorném podání Pavla Dubše a basu symbolicky pochovali.
Zahraniční kapela vyhrávala do tanečního veselí až do rána.
DNS Dunajek

Společenská kronika
Narození
Leden
Karolína Povolná
Kristýna Kovaříková
Únor
Lukáš Časta
Březen
Kristina Komosná
Sofie Volavková
Lukáš Dočkal

Svatby
Prosinec
Štěpán Kočerhan Dolní Dunajovice
Iveta Dobšíčková Dolní Dunajovice
Leden
Jiří Zámečník
Dolní Dunajovice
Monika Zabilová Dolní Dunajovice

Jubilea
Leden
Leoš Tichý
Anna Černá
Antonín Bandík
Marie Cupalová
Milada Toboláková
Anna Frolichová
Ludmila Kališová
Libuše Dubová
Gabriela Binková
Olga Klepáčková

Únor
Emilie Křivánková
Jan Rampula
Marie Kapplerová
Vlasta Ivanišová
Anežka Kučerová
Marie Miklová
Štefánia Pavelková

Březen
Marie Kolková
František Penčák
Ludmila Kratochvílová
Jaroslav Latýn
Kristina Lauerová
Olga Hrdličková
Karel Kampas

Úmrtí
Únor
Petr Fojtík
Jan Hrabal
Marie Petrželová

61 let
64 let
99 let

Březen
František Němec

73 let

Statistika obyvatel
K 1. 1. 2009 bylo v naší obci 1717 obyvatel,
z toho 828 mužů a 889 žen:
do 15 let
265 obyvatel
od 16 do 60 let
1147 obyvatel
nad 60 let
305 obyvatel
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