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JSOU OSLAVOU NEJVĚTŠÍHO DARU,
KTERÉHO SE DOSTALO LIDSTVU
Váţený pane starosto a zastupitelé,
váţení spoluobčané, představuji se
Vám jako nový kněz pro tři obcefarnosti, Dolní Dunajovice, Brod nad
Dyjí a Pasohlávky. Jmenuji se Josef
Kohoutek a přicházím k Vám ze tří
farností u Znojma: Jaroslavic, Slupi a
Strachotic. Letos jsem doţil 60let,
takţe mladší síly jsem - bohuţel odevzdal jinde. Pocházím z vesnice u
Boskovic či Letovic v okrese Blansko.
Je-li někdo z Vás také z tohoto kraje,
rád bych poznal své krajany.
Sídlo mám určeno na faře (u
kostela) v Brodě nad Dyjí č.35,
protoţe dunajovická fara potřebuje
opravu a pasohlávskou faru Biskupství
brněnské přestavuje na rekreační dům
(hlavně pro zaměstnance Biskupství),
kvůli minerálním pramenům, které se v obci nacházejí. Farní telefon č. 519 518 003
(ráno a večer), můj mobil č. 721 401 059. E-mail ani internet nemám.
Přicházím k Vám, poslán od biskupa brněnského, nástupce apoštolů Pána Jeţíše, tedy
od Jeţíše Krista samého, abych s Vámi sdílel Váš ţivot, jeho radosti i bolesti a pomáhal
Vám dary, které mám od něho:
1) darem Boţího slova - kázáním a vyučováním náboţenství
2) darem Boţí milosti - Boţího ţivota a Boţí pomoci rozdávané ve mši svaté a
svátostech
3) darem modlitby a společenstvím se Svatými
4) i dary těla a ducha, kterými mě Bůh obdařil.
Chci být s Vámi v radosti z narození dítěte při jeho sv. křtu, v radosti z lásky při svatbě,
v radosti ze setkání o hodech či při ţehnání vánočnímu stromu i v radosti darů země při
doţínkách či ţehnání mladého vína. Také bych rád ţehnal hasičům o svátku sv. Floriána
první květnovou neděli (kolem 4. května).
(pokračování na straně 4)

Informace obce
Jak uţ jsme informovali, stává se naše obec od 1. ledna 2010 plátcem DPH. Občanů,
se tato skutečnost nejvíce dotkne při placení stočného, které bude právě o DPH
navýšeno. Navýšení se však projeví aţ při doplatku za rok 2010, tedy v únoru 2011.
Pro rok 2010 dojde k navýšení poplatku za svoz odpadu. Poplatek bude činit 440 Kč
za osobu a rok (výběr bude prováděn ve čtyřech splátkách po 110 Kč). Ke zvýšení
dochází, protoţe vybrané poplatky nepokrývají náklady na sběr a likvidaci odpadů.
I v roce 2010 budou poplatky od občanů vybírány prostřednictvím SIPO (poplatek za
psa – leden, odpady – únor, duben, červenec a říjen, vyúčtování stočného za rok 2009 –
březen, záloha na stočné 2010 – srpen).
Vývoz suti na skládku je moţný pouze tehdy, kdyţ to počasí dovolí. Zpravidla je
skládka k dispozici ve středu odpoledne a v sobotu dopoledne. Pokud občané potřebují
odvoz na skládku je nutné se na OÚ domluvit den předem. Není moţné dorazit na OÚ a
doţadovat se okamţitého vyvezení odpadu, který je naloţený na vlečce před úřadem.
Na rok 2010 se připravuje rekonstrukce kanalizace především v ulicích Kostelní a
Polní. Protoţe není moţné na tuto rekonstrukci získat dotace, bude si muset obec půjčit.
Přijetí půjčky ve výši 20 mil. Kč projedná zastupitelstvo ještě letos. Na konci roku 2010
by měla být nová kanalizace v celé dosud zastavěné části obce. V dalším období se bude
moţné zaměřit na rekonstrukci vozovek a budování sítí pro novou výstavbu.
Na závěr si dovolím připomenout, ţe v roce 2010 nás čekají dvoje volby. Na jaře
budou volby do poslanecké sněmovny a na podzim volby do zastupitelstva obce.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Poděkování – jménem všech občanů obce tímto děkuji panu Václavu Jaborníkovi,
který poskytl opravdu krásný smrk pro letošní vánoční výzdobu. Kaţdý musí uznat, ţe
náš letošní vánoční strom patří k těm nejhezčím v širokém okolí.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Vánoční besídka pro důchodce
Dne 8. 12. 2009 ve 13 hod. začalo tradiční posezení našich spoluobčanů, kteří jiţ
zaslouţeně uţívají důchodového klidu.
Po mém úvodním slavnostním přivítání a proslovu pana starosty Josefa Hasníka
zachutnal přípitek.
Poté jiţ začal krátký kulturní program MŠ a ZŠ. Dobré jídlo, zákusky i pití podle
chuti přispěly k předvánoční atmosféře, klidu a pohodě při milém posezení a povídání.
V odpoledních hodinách zavítali mezi nás muţský a ţenský sbor z Dolních Dunajovic.
Ţeny se přestavily za účasti dětí s Vánočním pásmem. Muţi zazpívali v lidovém
tónu a s nimi jsme si zazpívali i všichni ostatní. Pan Botoš hrál k tanci i poslechu a kdo
mohl, zdrţel se aţ do večerních hodin. Těm, kdo se nemohl zúčastnit, bych chtěla popřát
krásné, radostné a příjemné proţití těchto svátků pokoje a štěstí. V novém roce hodně
zdraví.
Za SPOZ při OÚ Marie Pitrová

Ohlédnutí za posledními dvaceti roky
Během roku 1989 přes slibované změny v přestavbě a demokratizaci společnosti,
se stále nic významného nedělo. Lidé nadále stáli v dlouhých frontách na banány či
pomeranče. Uţ dávno si zvykli na nedostatek různého zboţí jako toaletní papír,
automatické pračky, ledničky, mrazáky, nábytek, stavební materiál, maso a
podobně.
Nespokojenost s vedením státu se zvyšovala a propukla po událostech 17.
listopadu 1989 v Praze, kde došlo na Národní třídě ke zbití pokojné demonstrace
studentů od pořádkových sluţeb SNB a červených baretů. Masové protesty všech
lidí proti vedení státu vyvrcholily 27. listopadu generální stávkou, které se zúčastnila
většina pracujících a potom tehdejší parlament odsouhlasil 29. listopadu vyškrtnutí
4. článku o vedoucí úloze strany z Ústavy.
Byl zaveden pluralitní systém. Ovšem má to také svůj problém. Přes proklamace,
kde naši poslanci říkají, ţe chtějí slouţit lidu a národu, nedovedou se domluvit na
potřebných věcech pro normální chod státu. Vypadá to, ţe jim stačí, ţe mají své
„koryto“ a na občanech jim aţ tolik nezáleţí.
V naší obci, přes mnohé potíţe, se vedení přece jen snáze dohodne a snaţí se
zlepšovat náš ţivot, naše prostředí. O tom svědčí, co se podařilo za 20 let zlepšit –
postavit. Je dobré si to občas připomenout: - oprava mateřské školy, která téměř
patnáct let před tím byla v provizoriu dnešní školní jídelny, celková následná
přestavba a modernizace školní jídelny, oprava fasády a výměna oken na škole,
oprava a rekonstrukce střechy školy, plynové topení ve škole, nový rozvod
nevyhovující elektroinstalace školy, stavba Domu Karla Rennera s novým Obecním
úřadem, nová kanalizace, čistička odpadních vod, přestavba tanečního parketu, nový
povrch několika ulic, chodníky, oprava kostelní věţe a její osvícení, sportovní areál
– fotbalová hřiště (kéţ by bylo dost zájemců o řádné vyuţívání a ne ničení) a
tenisové kurty. Určitě jsou ještě další věci, které se v naší obci podařily i
jednotlivcům. Máme však jistě i stále co zlepšovat.
Na závěr chci volně citovat paní MUDr. Šporovou, která zde v Dolních
Dunajovicích v pátek 30. října měla zdařilou besedu s redaktorkou brněnského
rozhlasu Dr. Vandrovou, kterou organizoval Svaz postiţených civilizačními
chorobami. Paní doktorka Šporová říkala, ţe sdělovací prostředky – televize,
rozhlas i noviny nás většinou informují o negativech v naší společnosti, kterých je
bohuţel dost. Dopouštějí se jich i mnozí vysoce postavení. Přesto ale naše
společnost má většinu slušných, poctivých a obětavých lidí a dosahuje dobrých
výsledků. V obchodech máme širokou škálu zboţí (mnohdy nám mohou chybět i
peníze), můţeme cestovat do zahraničí a porovnávat, mámě svobodu slova, naše
zdravotnictví je přes všechny problémy na vysoké úrovni…..
Snaţíme se, abychom mohli i nadále ţít ve svobodné společnosti a nenecháme se
nachytat na líbivé sliby některých našich politiků. Přemýšlejme o jejich dopadu na
budoucnost sebe a hlavně i budoucnost našich dětí.
Mgr. Filip Hron

Také chci s Vámi sdílet bolesti ţivota v nemoci, stáří či odchodu člena rodiny a
poslouţit nejen lidskou účastí, ale především Boţími dary. Chci být s Vámi i při
vzpomínce na drahé zemřelé.
Smutek loučení se zemřelými jsem zatím, Bohu díky, proţíval s Vámi jen
jedenkrát, svatý křest jiţ třikrát. Na svatbu ještě musíme zřejmě počkat, neţ se najde
mládenec s dívkou, kteří budou mít odvahu odevzdat se sobě navzájem
nezrušitelným slibem lásky, úcty a věrnosti.
I dětské hodečky a hody uţ jsem s Vámi slavil. Děkuji stárkům a stárkám, celé
chase, za účast na mši svaté i za finanční dar. Při hodečkách i hodech se mně líbilo,
ţe se mládenec nevrhá na dívku nedočkavě jakoby, byla jeho, ale tancem před jejím
domem se uchází o její přízeň a čeká, aţ otevře, vyjde mu naproti a podá klobouček
a koláček.
- Klobouček je odznakem jeho důstojnosti, podobně jako koruna krále či mitra
biskupa. Jen před Bohem, v kostele při mši svaté, zboţní králové korunu odkládali a
muţi sundávají čepici nebo klobouk. I biskupovi snímá ceremoniář mitru před
proměňováním, nejposvátnější části bohosluţby. Sv. Alţběta Uherská-Durýnská
v kostele na hradě Wartburgu pokládala svoji královskou čelenku na zem a její
sestřenice Sv. Aneţka Česká se jí dokonce zcela zřekla před vstupem do kláštera
v Praze Na Františku.
- A koláček, který stárka nabídne stárkovi, je místo sladkého políbení, které ať
přece jen patří aţ do snoubenectví a do manţelství a rodičovství.
Děkuji dětskému národopisnému souboru „Dunajek“ za pozvání ke slavnostnímu
rozsvícení vánočního stromu a moţnost poţehnat jej i Vás.
Vánoční strom je neklamným znamením blízkosti Vánoc, svátků oslovujících
nejen věřících v Boha. I dosud nevěřící, doufám, víc cítí Boţí blízkost. Všech nás se
dotýká láska Boţí a pobízí nás projevit dobro jeden druhému. Vţdyť Vánoce jsou
oslavou největšího daru, kterého se dostalo lidstvu. Není to dar stvoření. Ten
bychom slavili o doţínkách či o hodech. Je to dar dítěte s velkým “D“, tedy
Boţského Dítěte, dar Krista Jeţíše, Syna Boţího i syna člověka, Panny Marie, Boha
i člověka v jediné osobě. Vánoce ukazují lásku Boha a připomínají hodnotu člověka.
Motlitbou a bohosluţbou děkujeme Bohu za tento dar jeho Syna.
Vánoční strom má podobnou symboliku jako adventní věnec. Znamená vstup
nadpřirozena do přirozena, vstup Boha do našeho světa a do lidského ţivota. Zelené
jehličí stromu znamená ţivot přírody i člověka a kruhový tvar věnce znázorňuje
koloběh ţivota v přírodě, stálé rození a umírání. I „věčně“ zelené jehličí opadává a
na zemi vadne-odumírá. Tvar věnce, bez začátku a bez konce, i na pohled stále
„věčně“ zelené jehličí stromu můţe také znamenat určení tohoto světa i lidského
ţivota k věčnému trvání, k nesmrtelnosti. Tu ovšem můţe dát jen ten, kdo sám je
nesmrtelný a věčný, Bůh. Toho naznačují svíce na věnci a světla na stromě. Světla
na stromě nerostou, nepatří k jeho přirozenosti. Jsou na něj dávána někým jiným.
Jsou nad jeho přirozenost. Proto vhodně znamenají Boha, který sám se nazval
„světlem světa“ a vstupuje do lidského ţivota, aby v něm obnovil lásku a
nesmrtelnost.

Vánoční strom bych nazval spíš „adventním stromem“. V náhlém-okamţitém
rozsvícení stovek, nebo tisíců světel, spatřuji obraz druhého příchodu Krista (advent
znamená příchod) na tento svět v doprovodu mnoha svatých. I kaţdý z nás by měl
být mezi oněmi svatými. Znázorněni jsou mnoha svědky. Bude to příchod k moci a
slávě, příchod k soudu tedy ke spravedlivému zhodnocení lidských dějin i ţivota
kaţdého jednotlivého člověka, příchod k odměně spravedlivých a k potrestání
viníků, příchod k všeobecnému vzkříšení všech mrtvých těl lidí, které budou
ukazovat krásu nebo ošklivost lidských duší. To bude nejdůleţitější okamţik
lidských dějin, okamţik pravdy i spravedlnosti, kterého se dovolávali nespravedlivě
odsouzení. Bude to počátek věčného ţivota, nebo věčného zavrţení.
Avšak „Bůh nechce smrt hříšníka, aby se obrátil-polepšil a byl ţiv“. Proto přišel
poprvé, o Vánocích prvních, jako Bůh i člověk – Bohočlověk, jako Boţské Dítě,
narozen z Panny Marie v Betlémě, aby se sklonil k člověku, připomněl mu lásku
Boha i hodnotu člověka a pomohl mu svojí boţskou mocí. A stále, rok co rok,
přichází „poprvé“, pro kaţdého člověka, pro nové generace lidí, uţ dva tisíce roků.
Vánoce jsou tedy oslavou „největšího daru“, které se dostalo lidstvu. Proto se o
vánocích vzájemně obdarováváme a především jeden pro druhého máme být darem
nejvzácnějším.
Symbol tohoto „prvního příchodu“ Krista do našeho světa vidím v adventním
věnci, na němţ se, ne naráz, ale postupně rozsvítí čtyři svíce (podle čtyř nedělí
adventu – doby přípravy na Vánoce). Postupné rozsvěcování čtyř svící, znamená, ţe
po stupíncích, po malých krůčcích zrálo v lidu zvaném Izrael (prvním národem doby
před našim letopočtem, tedy před Kristem věřícím v jednoho Boha) správné chápání
o Boţím sluţebníku, Mesiáši, přemoţiteli Zloducha, oznámeném po prvním hříchu
lidí. Stejně pomalu, postupně, po malých krůčcích šíří církev, Boţí lid doby po
Kristu, mezi národy Kristovu pravdu a milost. A právě tak pomalu a postupně zraje
víra a láska v kaţdém člověku.
Váţení spoluobčané, bratři a sestry, děkuji Vám za moje přijetí mezi Vás, za
společenství modlitby a mše svaté, za účast na pracích kolem kostela a fary, za Vaše
pohostinství a přátelství i za trpělivost s mými nedostatky a chybami.
Přeji Vám, aby se o Vánocích prohloubila Vaše víra v Boha i důvěra v lidi a
posílila Vaše láska k Bohu a ke všem bliţním. To chci vyprošovat od Boha o
vánočních a novoročních bohosluţbách, na které Vás rád a srdečně zvu.

Mikuláš přichází …
S příchodem Mikuláše v naší obci proběhly dvě významné společenské akce.
V pátek 4. 12. se pod
patronací místní organizace
ČZS konal Mikulášský košt
vína. Návštěvníci si mohli
vybrat z pestré palety 80 ti
vzorků.
Ochutnávka
jen
potvrdila velmi dobrou kvalitu
letošních
vín.
Pořadatelé
připravili pro degustátory i
něco k zakousnutí. K příjemné
atmosféře večera přispěla
nemalou měrou i cimbálová
muzika Píšťalenka.
Účastníci koštu vybrali pro Občanské sdruţení BILICULUM, které je zřizovatelem
Denního dětského stacionáře Mikulov, částku 2044 Kč - děkujeme
V sobotu 5. prosince se na
tanečním parketu uskutečnil
Mikulášský jarmark. Ten přilákal
značný počet návštěvníků i díky
příznivému počasí, které spíše
připomínalo předjaří neţ začátek
prosince. Na ploše parketu bylo
umístěno
na
30
stánků.
V kulturním programu, který měl
vánoční ladění, zaujaly přítomné
dětské
národopisné soubory
Troskáček, Jarabáček a Dunajek.
Za zmínku stojí chvályhodný
počin vinařů pana Petra Holce a pana Jiřího Fialy, kteří poskytli zdarma materiál
k přípravě svařáku. Čistý zisk z jeho prodeje (přes 9 tisíc Kč) byl věnován na činnost
národopisného souboru Dunajek.
Stanislav Lačík

Prosba
Nastává zima, ve sdělovacích prostředcích jste informováni o tom, ţe za úklid
chodníků zodpovídá jejich majitel, tedy většinou obec. Kaţdá mince má však dvě
strany. Obec nemá ani dostatek pracovníků ani techniky pro úklid všech chodníků. Obec
by mohla finance na úklid získat jedině zvýšením daně z nemovitostí, nebo úsporami na
opravách, chodníků, osvětlení . . . .
Dovoluji si Vás tedy poprosit, abyste pomohli obci tím, ţe si „svůj“ chodník kolem
domu uklidíte.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Starověký Řím v naší obci.
Skupina historického šermu Marcomania, působí
v Dolních Dunajovicích od roku 2008. Naším cílem
jsou smysluplné volnočasové aktivity, mezi které
patří například šerm, lukostřelba, práce s mládeţí,
řemeslná výroba, civilní ţivot v dobách římských a
studium antické kultury.
Vracíme se do doby, kdy LEG.X.GPF císaře
Marca Aurelia, dorazila aţ na území Jiţní Moravy na
lokalitu Hradisko u Mušova. Území České republiky
bylo tehdy v 1.-2. století po Kristu pod nadvládou
germánských kmenů Kvádů a Markomanů. Snaţíme
se oţivit chvíle hrdinských bojů proti barbarům,
okamţiky triumfu i poráţek. Ukázat, jak vypadal
ţivot legionáře, jak si legie počínaly na dobytém
území v okolí majestátní Pálavy. A to včetně
civilního obyvatelstva (řemeslníci, obchodníci,
umělci aj.), kteří se usazovali u legionářského tábora.
Chtěli bychom pozvednout toto období, které je nedílnou součástí kultury a historie
našeho překrásného kraje, neboť právě římské legie zde zasely první vinnou révu.
Ušlechtilé víno, bez něhoţ by si ţádný z nás nedokázal jiţní Moravu snad ani představit.
Do svých řad rádi přivítáme zájemce a zájemkyně alespoň o jednu z níţe uvedených
aktivit: Studium technik šermu a boje, lukostřelba, scénický šerm, ohňová show,
divadlo, římská bojová taktika, řemesla spojená s antickým obdobím (dřevo, kov, kůţe,
oděvy), antická kultura, historie, filozofie, civilní ţivot a (především pro ţeny) tanec.
Tedy tradice a zvyky obyvatel antického Říma.
V dubnu roku 2010 se
bude naše skupina podílet na
vystoupení přímo v samotném
Římě. Bude zde pochod a
bitva, které se zúčastní stovky
legionářů
a
civilního
obyvatelstva z mnoha desítek
skupin z celé Evropy, které se
zabývají tímto obdobím.
A proto i ty máš šanci. Vstup
do
legie,
zkus
projít
výcvikem, poznej pravou chuť
vítězství, zaţij vánek dalekých
zemí, staň se ţeleznou pěstí
impéria. A pamatuj, ţe „čest tvoje, jméno a sláva ti po všechny časy zůstanou“.
Více se dozvíte na našich webových stránkách www.marcomania.cz
Antonín Preget

Zpráva o činnosti ZO SPCCH Dolní Dunajovice za rok 2009
V sobotu 24. 1. 2009 jsme pořádali jiţ X. jubilejní společenský ples. Hrála dechová
hudba Pivoňka z Hlohovce. Na plese byla dobrá účast a také velmi dobrá nálada. Jistě k tomu
přispělo také předtančení ţáků 9. třídy a ukázky standardních i latinskoamerických tanců,
které nám se svým partnerem předvedla Jana Osičková.
Na pondělí 16. 2. připravily knihovnice pro naše členy besedu o knize s četbou několika
ukázek. Jednalo se o dílo známého psychiatra a spisovatele MUDr. Jana Cimického.
Následně jsme ve spolupráci s Českou národní pojišťovnou zorganizovali besedu s tímto
spisovatelem. Beseda proběhla ve čtvrtek 19. 2. v sále Dr. K. Rennera. MUDr. Cimický
hovořil jak o své práci psychiatra, tak také o své tvůrčí činnosti. Hovořil o některých knihách,
které napsal a recitoval své verše, coţ přítomné posluchače nadchlo. Odpověděl také na
otázky, které mu přítomní kladli. Po besedě následovala autogramiáda a bylo moţně si jeho
knihy zakoupit.
Dne 20. 3. 2009 jsme uskutečnili zájezd do Městského divadla v Brně na divadelní
představení Večer tříkrálový, aneb cokoli chcete.
V letošním roce jsme byli 2x na koupání v termálním koupališti Velký Meder a to 20.
dubna a 23. října. Peníze na vstupné si měnil kaţdý účastník sám, vybíralo se pouze na
autobus a to 150,- Kč. 30. dubna jsme ve spolupráci se SRPŠ uspořádali u místního kina Rej
čarodějnic, spojený se soutěţemi pro děti a opékáním špekáčků. Po pálení čarodějnic
následovala v kině taneční zábava. I přes nepřízeň počasí se akce velmi vydařila.
Na středu 20. 5. nás pozval senátor Ing. Hajda do Prahy na návštěvu Senátu. Odjíţděli
jsme v 6.30 hod. od OÚ. Zároveň s námi jel i asistent pana senátora, který nás celou dobu
pobytu v Praze provázel. Chtěli jsme navštívit Hrad, bohuţel byl v tento den uzavřen, tak
jsme si prohlédli jeho okolí a prošli po Karlově mostě. Následovala prohlídka Valdštejnského
paláce s odborným výkladem o jeho historii i o dnešním vyuţití. Zastavili jsme se v bývalé
jízdárně, která se nyní vyuţívá jako zasedací síň. Zde pohovořil pan senátor o své práci
předsedy výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Zodpověděl také dotazy
přítomných. Následovala prohlídka zahrad a pak jsme jiţ odjíţděli domů. Pro nás seniory
představuje návštěva Senátu nezapomenutelný záţitek.
Dne 6. června jsme byli na druţební návštěvě v Dechticích na akci, která probíhá pod
názvem Sběr bylinek. Pěkně jsme se prošli, poseděli u táboráku a zazpívali si. Tato akce se
setkala s velkým ohlasem u všech, kteří se jí zúčastnili. V době od 21. 9. do 30. 9. proběhla
podzimní rekondice v Blatinách. Bohuţel se jí zúčastnilo pouze 9 členů naší organizace.
Dne 30. října se uskutečnila v sále Dr. Karla Rennera beseda s MUDr. Šporovou, která
byla doplněna kulturním programem p. Kováříka a p. Kučery. Průběhem celé besedy i
kulturního programu nás provázela p. Vandrová, redaktorka Českého rozhlasu Brno. Tato
akce, která proběhla ve spolupráci s OÚ, byla velmi zajímavá a je škoda, ţe se jí zúčastnilo
pouze 57 lidí.
Spolupracovali jsme také s Jihomoravským krajem Brno a to při osvětové činnosti
zaměřené na prevenci kriminality páchané na seniorech. 8 našich členek prošlo školením
v této oblasti a následně pak kaţdá navštívila 15 seniorů v naší obci, upozornila je na moţná
nebezpečí, která jim hrozí. Navštívené občany poučila a motivovala k odpovědnému přístupu
k jejich ţivotu, zdraví a majetku.
V letošním roce jsme poţádali obecní úřady obcí, ze kterých jsou naši členové o
příspěvek pro naši organizaci. Zatím se nám ozval Městský úřad Mikulov a Obecní úřad
Pasohlávky, bohuţel se zamítavým stanoviskem.
Chtěla bych poděkovat obecnímu úřadu za finanční příspěvek naší organizaci a za to, ţe
nám bezplatně propůjčuje klubovnu, sál kina i sál Dr. K. Rennera na všechny naše akce.
Věra Šůstková, jednatelka ZO SPCCH

17. listopad - Den boje za svobodu
V pondělí 16. 11. 2009 v předvečer dvacátého výročí Dne boje za svobodu
uspořádali učitelé ZŠ vzpomínkový program pro žáky II. stupně ZŠ spojený s besedou,
právě k tomuto významnému státnímu svátku. Proč? Inu proto, že žáci dnes už ani
nevědí, proč vůbec na státní svátek zůstávají doma a aby si uvědomili, v jaké době dnes
žijí. Celý komponovaný program se uskutečnil v sále doktora Rennera na obecním
úřadě.
Samozřejmě 17. listopad je dnes prezentován jako první den tzv. „Sametové
revoluce“ a Den boje za svobodu. Už se zapomnělo, že 17. listopad byl v prvé řadě
slaven jako Mezinárodní den studentstva. Proto mi dovolte uvést pár historických faktů
souvisejících s tímto významným dnem v minulosti.
Proč vůbec byla na 17. 11. 1989 svolána studentská manifestace
na pražský Albertov? V tento den, ale o 50 let dříve tzn. v roce 1939
popravili nacisté 5 studentů pražských vysokých škol, kteří se zúčastnili
pohřbu studenta lékařské fakulty KU Jana Opletala a zavřeli všechny
vysoké školy. Proto byl 17. listopad vyhlášen Mezinárodním dnem
studentstva. A v tento den v roce 1989 chtěli studenti pražských Jan Opletal
vysokých škol uctít průvodem památku všech popravených.
Průvod se vydal z Albertova, kde sídlí PřF a ČVUT, na Vyšehrad ke hrobu
K. H. Máchy. Zde měla úřady povolená demonstrace skončit. Na Vyšehradě však pochod
neskončil. Naopak, obrátil se a v síle asi 15 tisíc lidí se vydal po menších peripetiích
vltavským nábřežím směrem k Národnímu divadlu, odkud se chtěli dostat až na
Václavské náměstí. Tady už na účastníky pochodu čekaly jednotky veřejné bezpečnosti
vyzbrojené helmami, štíty, obušky, ale i obrněnými vozy, připraveny zasáhnout proti
demonstrantům. U Národního divadla průvod v počtu asi 30 tisíc lidí zahnul na Národní
třídu, kde mu byla veřejnou bezpečností cesta na Václavské náměstí přehrazena.
Veřejná bezpečnost poté oddělila asi 2 000 osob a ty ze dvou stran sevřela na
Národní třídě před Václavským náměstím, takže pro studenty nebylo z této pasti úniku.
Celá demonstrace byla poté za pomoci brutální policejní síly rozehnána.
17. listopad 1989 přinesl do naší země nové revoluční změny a pád socialismu v
Československu.
Nezapomeňme ale, že věci, které dnes už bereme jako samozřejmé jako jsou
svobodné volby, možnost cestování, volné podnikání, samozřejmé nejsou. Toto vše i s
negativy je nedílná součást demokracie. A demokracii si musíme zasloužit. Proto ji
nezneužívejme, aby nepřerostla v anarchii a starejme se o ni. Demokracie sice není
dokonalá, ale člověk člověku zatím nic lepšího nevymyslel.
Mgr . Jan Malík

Vážení občané,
v minulých měsících probíhalo sbírání „svatebních fotografií“. Zamýšlená výstavka
SVATEBNÍ DEN se měla konat v předvánoční době, ale z různých důvodů byla
přesunuta a bude uspořádána v době velikonoční.
Pokud ještě chcete, můţete poskytnout fotografie ze svatby, aby mohly být včas
zpracovány. Pro vaši informaci: zatím je sebráno skoro 500 kusů fotografií ze svateb.
Všem, kteří je poskytli, srdečně děkujeme.
Mgr. Filip Hron

Společenská kronika
Narození
Srpen
Lukáš Ryšánek

Svatby
Listopad
Jana Ondrašíková Dolní Dunajovice
Martin Hrůza
Březí

Říjen
Lukáš Gil
Jonáš Kuda
Martin Feigerl

Úmrtí
Říjen
Ludmila Langová

81 let

Listopad
Jiří Studeník

Prosinec
Václav Kňourek
Marie Šafářová
Ludmila Hladíková

74 let
77 let
81 let

Prosinec
Adam Ondrašík

Jubilea
Říjen
Otakar Šimoník
Olga Holacká
Anna Ryšánková
Zlata Šafářová
Olga Švejdová
Listopad
Alţběta Hodoňová
Hedvika Zonygová
Olga Stopková
Alojz Marušík
Serafína Bravencová
Vladimír Ferák
František Šenkeřík
Tomáš Konečný
Ţofie Popovičová
Prosinec
Štěpán Dobiáš
Marie Pavlátová
Pavel Holec
Marie Kroupová
Angela Rajnohová
Rozalie Csüröšová
Alţběta Kuřimská
Josef Pavelák
Štěpánka Skaláková
Marta Osičková
Štěpán Váňa

Vánoční a novoroční bohoslužby
v Dolních Dunajovicích
čtvrtek 24. 12. půlnoční
21.30
pátek 25. 12. boţíhodová
9.00
sobota 26. 12. svatoštěpánská 9.00
14 – 17 bude kostel otevřen
k návštěvě betléma
neděle 27. 12. Svaté Rodiny
9.00
s obnovou manţelských slibů
a poţehnáním manţelům
čtvrtek 31. 12.
16.30
pátek 1. 1.
novoroční
9.00
neděle 3. 1.
9.00
středa 6. 1.
tříkrálová
17.00
s ţehnáním vody, kadidla,
křídy a zlata
Bohosluţby v jiných farnostech brněnské diecéze
najdete na adrese www.biskupstvi.cz
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