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Vážení občané,
v době velikonoční proběhne u nás výstava „Svatební den“, kde bude
vystaveno přes 500 kusů svatebních fotografií a asi 25 obrazů, které jste
poskytli. Budou tam i svatební oznámení, oddací listy, svatební šaty nevěst či
družiček a jiné doplňky. Vše nás to může zanést v myslích do doby před více
než 50 lety, ale také i doby nedávné, porovnat, jaké byly svatby dříve a jaké
jsou dnes.
Výstava je tvořená z fotografií občanů Dolních Dunajovic, kteří zde žijí,
nebo žili, a jejich potomků, i když je životní osud zavál jinam do světa.
Srdečně Vás zveme na naši výstavu v níže uvedených termínech.
Mgr. Filip Hron

Rok 2010 v obci
V roce 2010 nás čekají dvoje volby. Nejdříve 28. a 29. května se uskuteční volby do
poslanecké sněmovny a potom v říjnu se budou konat volby do zastupitelstva obce. Pokud
občan nebude v době parlamentních voleb v místě bydliště a bude chtít volit, musí si
s předstihem vyzvednout v kanceláři obce voličský průkaz. Při komunálních volbách můţe
občan volit pouze v místě svého trvalého bydliště. Právo volit je jedním ze základních
občanských práv, proto by je měl kaţdý vyuţít a tím ovlivnit budoucnost svou a svých dětí.
Kaţdý by se také měl zamyslet nad tím, jak reálné jsou sliby kandidujících politických
stran, protoţe nikdo Vám nemůţe dát tolik, kolik Vám druhý můţe slíbit.
V letošním roce by měla proběhnout rekonstrukce kanalizace v ulicích Kostelní a Polní,
v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. V letních měsících dojde k opravě
statiky a odpadů v místní mateřské škole. Po ukončení oprav kanalizace bude podle
finančních moţností provedena rekonstrukce některých místních komunikací.

Zimní úklid sněhu
Dovolím si z tohoto místa poděkovat všem občanům, kteří v letošní dlouhé zimě
udrţovali chodníky kolem svých domů. Jenom díky zodpovědným občanům bylo moţné se
po chodnících v zimě pohybovat. Obec svými prostředky zajišťovala úklid místních
vozovek a části chodníků. Úklid vozovek byl komplikován občany, kteří na komunikacích
parkují své automobily. Jejich bezohledné chování ohroţovalo bezpečné čištění vozovek
v obci. Kaţdý, kdo parkuje tak, ţe jeho vozidlo brání čištění komunikací, by měl mít
alespoň tolik slušnosti, aby poté, kdy s vozidlem odjede, odklidil z vozovky sníh, který
nemohl být odklizen.

Rušení nočního klidu
V loňském roce se objevilo několik stíţností na rušení nočního klidu. Jedná se zpravidla
o situaci, kdy se turisté ubytovaní na penzionech chtějí v noci bavit a neuvědomují si, ţe
v okolí jsou lidé, kteří se potřebují vyspat. Dalším případem je hlasitá hudební produkce
v restauračních zařízeních. Oba tyto případy řeší obecně závazná vyhláška obce č. 3/2005 o
veřejném pořádku v obci. Pro občany existuje následující řešení: nejdříve upozornit toho,
kdo je ruší, pokud nepřestane, je nutné zavolat policii, aby případný přestupek zaevidovala
a předala k řešení na MěÚ Mikulov. Provozovatelé penzionů by měli upravit svůj ubytovací
řád tak, aby nebyl v rozporu s vyhláškou. Dále by měli dbát na dodrţování ubytovacího
řádu hosty. Kaţdý, kdo hodlá provozovat veřejnou hudební produkci, musí postupovat
v souladu s vyhláškou. Je nutné o povolení produkce poţádat s dostatečným předstihem
tak, aby ţádost mohla být projednána radou obce. Rada obce kaţdou ţádost projedná a
v případě povolení produkce stanoví podmínky, za kterých se můţe produkce uskutečnit.

Informace z OÚ
- od dubna bude opět v provozu skládka, provozní doba bude vyvěšena na úřední desce
v letošním roce by měl být pro děti zajištěn v odpoledních hodinách přístup do
sportovního areálu. Obec ve spolupráci s TJ Sokol zajistí pracovníka, který bude dohlíţet
na provoz areálu.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Kulturní život v obci
V sobotu 6. března se uskutečnilo v místním kinosále 5. zpívání ženských sborů.
Ve velmi pěkném prostředí se představilo 9 sborů, které připravily návštěvníkům
hodnotný kulturní záţitek. Velkých ovací se dostalo osmdesátileté člence sboru z Velkých
Karlovic za její obdivuhodný výkon v sólovém zpěvu.
Po vystoupení sborů se konala beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou Šafrán. Tanec a
zpěv pak provázel přítomné v radostné atmosféře umocněné jiskrným vínem aţ do
pozdních večerních hodin.
Poděkování za tuto vydařenou akci patří jak pořadatelům, tak i sponzorům.
__________________________
Po tříleté pauze obnovují činnost místní divadelní ochotníci. Pod vedením pana Luboše
Buchty nacvičují hru Pes baskervilský, kterou převedou v pátek 9. a v sobotu 10. dubna.
Začátek oba dva dny je v 19 hodin.
Příznivci ochotnického divadla jsou na toto představení srdečně zváni.
Stanislav Lačík

Proč ano nebo ne…..
I kdyţ to vypadá, ţe zima letos neskončí, tak za pár dní se i na okresní úrovni začnou
hrát utkání jarní části fotbalové soutěţe. Kdysi to byl čas, na který se kaţdý, ať uţ hráč
nebo fanoušek těšil, ale dnes je situace v mnoha ohledech jiná. Nejen, ţe se muţstvo muţů
zapojí do boje o udrţení ve 3. třídě, ale dostáváme se do situace, kdy jde o to udrţet fotbal
v naší obci. Jiţ delší dobu se hledají příčiny, proč je tak málo hráčů. Názory se různí, ale
ten hlavní důvod je podle mé zkušenosti hlavně ve změně ţivotního stylu. Děti sedí doma u
počítačů a rodiče si ani nevšimnou, jak se zhoršují jejich pohybové dovednosti, jak jsou
neohební a často takřka nemotorní. O zvýšené nemocnosti a náchylnosti na různé neduhy
ani nemluvě. Bohuţel na staré pravidlo sportem ku zdraví se úplně zapomnělo. U
dospělých je situace jiná v tom, ţe se za výdělkem nejezdí do vedlejšího města pár
kilometrů, ale pracuje se po celé republice a často několik dní bez příjezdu domů. To vše
přispívá k závaţné situaci ve fotbale, kde nestačí mít dva, čtyři nebo pět hráčů, tak jak
v jiných sportech, ale minimálně 15 na jedno muţstvo. Tyto hráče, ať uţ jsou to děti nebo
dospělí, je nutné dopravit na utkání, zajistit jim zázemí v podobě dresů, kabin a hrací
plochy a taky trenéra, vedoucího muţstva, pomezního rozhodčího a zdravotníka. Kdyţ se to
sečte, tak je to dost velký počet lidí, bez kterých to nemůţe fungovat. Kde jsou ti, které je
potřeba přesvědčit k pomoci při organizování kulturních akcí, které pomáhají k získání
finančních prostředků, bez nichţ to taky nejde? Dohromady je to dost velkých počet.
Mohli by to být bývalí hráči, kteří by tak navázali na ty, kteří se věnovali jim, kdyţ aktivně
hrávali, mohli by to být fanoušci, kteří by kromě řečí, jak se to má hrát, a dělat přišli a
pomohli právě s tím, děláním nebo radou.
Na závěr se budu opakovat, ale nemělo by to být o tom, ţe mně vadí ten, nebo nesedí
onen. Prvořadý zájem by měl být na tom, abychom si mohli po čase říct, ţe jsme to
společně dokázali.
S přáním brzkého jara Roman Pekárek
Předseda TJ Sokol

Plesová sezona 2010
Letošní plesová sezona v naší
obci byla opravdu zajímavá.
Proběhlo mnoho akcí, na které
jsme zvyklí a těšíme se na ně!
Zvláštností se bezesporu stal
1. krojový ples uskutečněný dne
23. ledna. Letošní první ročník
měl pro nás pořadatele mile
překvapivou návštěvnost. Hrála
nám dechová hudba Pivoňka.
Pořádali jsme ples jako mladí
lidé, nadšení do krojových tradic
a aktivit s nimi spojenými. Sešli
jsme se při místních krojových
hodech v loňském roce, stali se z
nás kamarádi schopní táhnout za
jeden provaz. Nechtěli jsme se po
hodech rozejít, začali jsme jezdit
po
okolních
krojových
slavnostech, aţ přišla plesová
sezona.
Zrodil se nápad! Naučit se a zatancovat besedu. Všem se nám to líbilo, v okamţiku
jsme se dohodli a myšlenka Krojového plesu byla na světě. Díky řediteli základní školy
panu Ivanišovi jsme měli kde nacvičovat. Tímto mu moc děkujeme.
Plno starostí se nám honilo hlavou tři měsíce před plesem. Kde sehnat kroje, jakou
výzdobu, co na plakáty, jak zvládnout besedu a vše s ní spojené, materiál do baru a v
neposlední řadě, kde na to vzít peníze.
Nácviku besedy se ujali Bára Hronová s Pavlem Karlíkem. Pro letošní rok jsme zvolili
Českou besedu, ta se bude do budoucna střídat s Moravskou a Slováckou besedou. Po
první zkoušce jsme pocítili, ţe to nebude tak jednoduché, nohy se nám pletly, aţ člověk
nevěděl, která je pravá nebo levá. Myslíme si, ţe to trápení a odpoledne strávená v
tělocvičně stály za to! Hodně jsme se nasmáli. Sranda byla i s muţáckým kolečkem.
Tímto jim děkujeme za čas, který na úkor svých rodin obětovali naší besedě! Nutno
podotknout, ţe jejich účast na zkouškách byla opravdu obdivuhodná. Patří jim dík!
Kroje jsme sehnali, besedu se naučili, výzdobu vymysleli, guláš uvařili, ale to ještě nic
nebylo! Celý ples se uskutečnil na základě podpory našich rodin, přátel, kamarádů a
sponzorů především z naší obce. Sponzorské dary nebyly pouze věcné, ale i finanční!
Všem sponzorům, malým i velkým touto cestou chceme poděkovat! Podařilo se nám
sestavit nejen malou, ale i velkou tombolu. I výzdoba byla netradiční, nesla se v duchu
plesu. Plesové překvapení, taneční vystoupení stepařů z Blanska, bralo dech všem a sešlo
se s příjemným ohlasem ze strany diváků. Všichni se těšíme na další čas spolu příjemně
strávený!
Opět se ukázalo, ţe pokud se poctivě věnuje čas přípravě a propagaci, dá se podobná
akce zrealizovat i se zajímavým ziskem. Veškeré tyto prostředky chceme maximálně

vyuţít pro udrţení a rozvoj krojové tradice v naší obci. Jistě se nám budou moc hodit při
organizování jakékoli kulturní akce, kterých bychom chtěli chystat více, neţ bylo doposud
zvykem. Snad nám naše dobré úmysly nepokazí někteří rádoby členové chasy.
Penízky jsou kulaté a umí se rychle rozkutálet… a my chceme být dobrými hospodáři.
Avšak letošní plesová sezona nebyl pouze 1. krojový ples, ale i další jako například 16.
ledna ZO SPCCH. Celý ples provázela dechová hudba Pivoňka a na zpestření si místní
organizace připravila překvapení v podobě country tanců. Tance byly plně v reţii
samotných členů organizace.
6. února 2010 proběhl ples SRPŠ. Hrála kapela Merlin, která doprovázela i předtančení
zdejších ţáků 9. třídy základní školy. V předtančení zazněly skladby skupiny ABBA. Ples
se nesl celý v duchu této doby. Jako překvapení se k deváťákům připojili členky výboru
SRPŠ. Výzdoba byla vytvořena z výtvarných prací studentů Základní školy po obvodu
sálu. Účast byla na tomto jiţ tradičním plese vysoká. Přišli se podívat i lidé z řad bývalých
ţáků. Na výzdobě letošního ročníku plesu spolupracovala s organizací SRPŠ i místní
mateřská škola.
20. února 2010 v období fašanku a veselí proběhly „Šibřinky“, které připravila
organizace SOKOL. K vidění bylo velké mnoţství zdařilých masek, které se vlnily v
rytmu disco hudby. Ta byla produkována dýdţejem. Pro jednou se zase zdejší kinosál
naplnil piráty, vílami a spoustou jiných veselých i strašidelných převleků.
Tuto plesovou
sezonu lze hodnotit
velmi
pozitivně,
povedlo se přilákat
účastníky z blízkého
i
vzdálenějšího
okolí. Překvapení
na
jednotlivých
událostech
byla
různorodá. Všechny
výše uvedené akce
přilákaly
celou
škálu
věkových
kategorií z řad
obyvatel,
zvláště
potěšitelný je zájem ze strany dospívající mládeţe o kulturní ţivot naší obce.
za chasu Kamila Zugárková
Jako jiţ tradičně se v Neděli velikonoční (letos 4. dubna) uskuteční

Místní výstava vín
začátek v 9 hodin.
Místem konání je sál kina
Občerstvení, kulturní program a samozřejmě kvalitní vína zajistili pořadatelé
z ČZS Dolní Dunajovice.

Generální oprava fary v Dolních Dunajovicích
Farní budova v Doních Dunajovicích je majetkem římsko-katolické farnosti, tedy
všech řk. pokřtěných v Dolních Dunajovicích. Je zapsána ve Státním seznamu kulturních
památek. Podle evidenčního listu Národního památkového ústavu pochází farní budova z
první čtvrtiny 18. století, to znamená, ţe byla postavena asi v letech 1700 – 1725. Přesné
datum není známo.
Je to volně stojící, jednopatrová, obdelníková budova, situovaná svou podélnou osou
kolmo na osu kostela, tedy ve směru severojiţním. Pouze místní silnicí je oddělena od
kostela. Budova je uvnitř členěna v obou podlaţích na tři části: ve střední části je ve
směru k silnici vstupní hala v přízemí i v patře a ve směru opačném, k zahradě, schodiště,
sociální místnosti a vstup do zahrady. Pravá část (na sever) má v přízemí i v patře po dvou
místnostech. Levá část (jiţní) má v přízemí dvě místnosti a v patře nad nimi sál s
malovaným stropem. V přízemí jsou klenby, v patře stropy ploché se zaoblenými rohy.
Toto vnitřní členění na tři části je zjevné i na fasádě svislými vystouplými pásy (palastry).
Mezi přízemím a patrem je římsa. Pod sedlovou střechou je ještě hlavní římsa. Okna
stejná, dvoukřídlá s ventilací. To vše dodává budově pěkný vzhled, který, bohuţel, je v
zadní části narušen trojdílnými okny v přízemí i patře severní části a tím i přeseknutými
pilastry. Pod budovou je klenutý sklep, částečně zasypaný, přístupný ze vstupní haly po
schodišti, které probíhá uţ mimo budovu pod chodníkem před hlavním vstupem. Vedle
budovy je ještě další sklep se vstupem z ulice. Budova je postavena z pálené cihly
omítnuté vápennou omítkou. Pouze jedna vnitřní zeď je částečně z nepálené cihly. Krytina
je pálená taška – bobrovka. Fara je kulturní památkou, proto třeba dbát i na vzhled.
Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář (všeobecný zástupce) Mons.ThLic. Vojtěcha
Cikrleho biskupa brněnského sdělil na dotaz mikulovského děkana Mgr. Víta Severy z
Pohořelic, ţe brněnské biskupství chce i přes nedostatek kněţí nadále obsazovat
dolnodunajovskou faru knězem. Biskupství si přeje, aby fara byla opravena pro obývání
knězem (severní část) i pro potřeby farnosti (jiţní část).
Součastný stav fary vyţaduje generální opravu. Kvůli betonovému chodníku kolem
venkovních stěn, a nedostatečném odvádění dešťových vod od budovy, zadušení podlah
betonem, linoleem a dlaţbou, neizolování stěn, nevětrání a nevytápění místností a vlivem
vlhkosti ze zasypané a tedy i nevětrané části sklepa, vystoupila vlhkost ve stěnách přízemí
aţ téměř ke klenbám. Vodo a elektroinstalace strávené vlhkostí a stářím. Plynová přípojka
je, avšak krom dvou topidel v přízemí není budova vytápěná. Dva komíny starého typu,
kaţdý s jedním čtyřbokým rozměrným průduchem, nevyhovují současným potřebám. Pro
kaţdou z obou částí fary je třeba komín s aspoň třemi průduchy (pro plyn, pro pevná
paliva a pro odvětrání par). Zdivo jedné příčky je rozdrobené a různorodé (z pálených i
nepálených cihel). Tuto zeď je třeba znovu vystavět. Ze zasypané části sklepa se musí
odstranit zásyp a zpřístupnit ji z vnitřku fary, pod schodištěm vybudovat nový vstup do
sklepa. Okna se ještě zdají dobrá, jen některá se asi musí vyměnit. Vyměnit trojdílná okna
za dvojdílná – pro více světla v místnostech a pro obnovu původního jednotného vzhledu
fasády. Dveře mají nevhodné kovové zárubně, uţší neţ byly původní. Kromě jednoho WC
v poschodí není v budově sociální zařízení. Také nábytek chybí. I střecha, okapy a svody
si ţádají opravu.
Na moje poţádání uţ se konala jedna porada za účasti pana děkana a zástupců farníků
jak faru opravit a k čemu ji vyuţívat. Pan děkan, aţ bude zdráv, chce svolat větší

poradu, k níţ pozval bývalého technického administrátora, pomocníka kněţice ve věcech
hospodářských, pana Jiřího Marečka, který mnoho let řídil opravy kostelů v tomto kraji.
Také za účasti Památkové péče a farníků. I při pracích na faře jsme se jiţ radili.
Generální oprava farní budovy uţ začala. Na podzim 2009 a letos v lednu a únoru. Byl
odstraněn betonový chodník kolem venkovních stěn fary (ještě zbývá vykopat podloţí
pod, aby zdivo základů větralo). Osekány byly betonové omítky venkovní na soklu, zbývá
dočistit a vyškrabat omítku ze spár mezi cihlami. Uvnitř byly odstraněny staré omítky ze
všech místností v přízemí do výše aţ 2 metry – zbývá dočistit cihly i spáry mezi nimi. Z
koupelny je odstraněna vana a obklady stěn, také zbývá dočistit cihly a spáry. Byl
vyčištěn komín severní strany od sazí a suti. V jedné z místností přízemí jiţní strany byla
odstraněna dřevěná podlaha, která byla zcela shnilá. Pod ní se objevil otvor v klenbě
sklepa a zásyp v něm.
Budovu je třeba vysušit větráním v létě i v zimě a dalšími opatřeními. Nejlépe
podřezáním s izolací zdí a větracím průduchem, kanálem podél stěn.
Tak rozsáhlá oprava si vyţádá mnoho finančních prostředků. Můj předchůdce otec
Lubor Dobeš našetřil spolu s farníky v minulých letech 300 tisíc Kč. Biskupství brněnské
přislíbilo asi 100 tisíc a obec Dolní Dunajovice má připraveno 50 tisíc pro tento rok. Za
všechny tyto dary předem „Pán Bůh zaplať!“ Prosíme o sponzorské dary firmy, soukromé
podnikatele i občany – podle Vašich moţností.
Tento finanční základ však zdaleka nepokryje náklady na tuto opravu. Proto čím více
si uděláme svépomocí, to je dobrovolnou prací zdarma, tím víc sníţíme celkové výdaje.
Chválím a prosím Boha o odplatu pro Vás, kteří jste zde pracovali a ještě budete ochotně
pracovat. I pan děkan se vyjádřil slovy: „Je velmi pozitivní, ţe se do této opravy aktivně
zapojili nejen staří farníci, ale i mladší a také mládeţ, tedy dunajovická chasa.“ Já děkuji
chase i muţům – muţákům. Také děkuji panu Lukášovi za odvoz suti zdarma a
zednickému mistru panu Ostříţkovi za půjčení kanga a práci s ním. Také za dobrou radu
panu Kořínkovi.
Kéţ se nám s pomocí Boţí toto dílo podaří.
P. Josef Kohoutek, farář
Vážení občané Dolních Dunajovic,
chtěla bych vám poděkovat jménem Oblastní charity Břeclav, ţe jste přispěli na
Tříkrálovou sbírku. Letošní ročník byl jubilejní „desátý“. Za posledních osm let se
vybralo celkem 223 312 Kč.
V loňském roce byl výtěţek sbírky v okrese Břeclav pouţit na podporu Domovinky
Panny Marie – odlehčovací sluţby v Němčičkách, na zateplení Domova sv. Agáty Břeclav
pro matky s dětmi v tísni, na podporu zřízení Charitní pečovatelské sluţby v Pohořelicích
a na podporu Krizového dobrovolnického centra při Oblastní charitě Břeclav.
Ačkoliv v současné době krize máte hluboko do kapsy, přece výnos ze sbírky byl
oproti loňsku vyšší, za coţ vám vyslovuji „Pán Bůh zaplať.“ Letos se v naší obci vybralo
34 968 Kč. I brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle děkuje všem koledníkům, ţe se
vydali na cestu nejen k lidským příbytkům, ale i k lidským srdcím a vám všem, kteří jste
své srdce a štědrou dlaň otevřeli.
V letošním roce bude finančních darů vyuţito na dokončení stavebních úprav na
Domově sv. Agáty Břeclav a na podporu Krizového dobrovolnického centra při Oblastní
charitě Břeclav, které pomáhá obětem neočekávaných ţivelných katastrof, krizových
situací a hromadných neštěstí.
Anna Chrenová

Společenská kronika

Svatby

Narození
Prosinec
Adam Němeček

Únor
Jakub Šimoník
Dolní Dunajovice
Hana Kocourková Březí

Únor
Michael Šoman

René Hrnčiřík
Štítná nad Vláří
Miluše Pavlíčková Dolní Dunajovice

Březen
Ţaneta Opravilová

STATISTIKA OBYVATEL

Jubilea

K 1. 1. 2010 bylo v naší obci:

Leden
Jarmila Rampulová
Bohuslava Marušíková
Ludmila Zimmermannová
Leoš Tichý
Anna Černá
Anna Frolichová
Ludmila Kališová
Libuše Dubová
Gabriela Binková
Jan Horák

1734 obyvatel,
z toho 835 muţů a 899 ţen.
do 15 let
od 16 do 60 let
nad 60 let

V průběhu roku 2009:
se narodilo
24 dětí
zemřelo
14 občanů

Únor
Blaţena Buchtová
Emilie Křivánková
Marie Kapplerová
Miroslav Valerián
Vlasta Ivanišová
Štefánia Pavelková

Průměrný věk:
muţů
38,05 roku
ţen
40,85 roku
celkový věkový průměr je 39, 5

Březen
Josef Holcman
František Penčák
Jaroslav Latýn
Margita Tófalvyová
Vladimír Zboţínek
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Úmrtí
Únor
Aneţka Kučerová
Josef Pavelák
Antonín Dolina

264 obyvatel
1145 obyvatel
325 obyvatel
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82 let
75 let
59 let
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