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Zima a Vánoce
Spolu s prvními letošními sněhovými vločkami jsme si připomněli blíţící se vánoční
čas. Čas, ve kterém vzpomínáme na to, co bylo a hledíme vpřed do budoucnosti.
Sníh jaksi k zimě patří a občany obce nám rozdělil do několika skupin. Ti první, kteří
pochopili, ţe obec sice za stav chodníků zodpovídá, ale není v jejich silách uklidit
všechny chodníky ihned, jak napadne sníh, začali s úklidem chodníku kolem svých
domů. Chodníky uklízeli nejen pro sebe, ale i pro ostatní spoluobčany, kteří to jistě s
povděkem přijali. Další občané si s úklidem sněhu hlavu nelámali. Přece denně slyší
v televizi, ţe nemusí. To je pravda, nemusí, ale chodníky kolem jejich domu budou
muset počkat, aţ na ně dojde řada. Nejhorší skupinou jsou ti, kterým jsou spoluobčané
zcela lhostejní a při svém jednání myslí jen na sebe. Jak jinak si máme vysvětlit situaci,
kdy na komunikaci, kterou pracovníci obce uklidí, vyvezou ze svého dvora nebo vjezdu
do garáţe sníh s vyjádření „Ono to
za chvilku roztaje“. Většinou
neroztaje a my ostatní se můţeme
klouzat.
Podobně
myslí
na
spoluobčany ti, kteří svá vozidla
parkují na místních komunikacích a
tím brání v úklidu sněhu. Aţ na
malé
výjimky
je
důvodem
parkování
na
místních
komunikacích
neochota
a
pohodlnost majitelů vozidel. Kdyţ
uţ musíte na komunikaci parkovat,
pokuste se prosím uklidit si sníh ze
svého parkovacího místa.
Konec roku je ale spjat s mnohem příjemnějšími událostmi. Ve čtvrtek 9. prosince
uspořádal Sbor pro občanské záleţitosti při OÚ Dolní Dunajovice tradiční předvánoční
besídku pro důchodce. Více neţ stovka dříve narozených spoluobčanů se setkala v sále
kina, kde je kulturním vystoupením potěšili děti z mateřské a základní školy, dětského
souboru DUNAJEK a také členové muţského a ţenského pěveckého sboru. V závěru
večera si přítomní uţívali tance. Poděkování patří všem, kteří se na konání příjemného
večera podíleli.
Do nového roku mi dovolte popřát všem především zdraví, štěstí a spokojenost.
Mgr. Josef Hasník
starosta obce

Komunální volby 2010
O třetím říjnovém víkendu, ve dnech 15. a 16. října, se v České republice konaly
komunální volby. V Dolních Dunajovicích tak svou čtyřletou činnost ukončilo
patnáctičlenné zastupitelstvo v čele s Josefem Hasníkem.
O přízeň voličů se ucházelo celkem pět uskupení. TOP 09 a KSČM, politické strany
s celorepublikovou působností, a v komunálních volbách tradičně silná sdruţení
nezávislých kandidátů. V Dolních Dunajovicích to bylo SNK 2010, SNK "NAŠE
OBEC" a SNK Dolní Dunajovice. Volební kampaň neprobíhala nijak výrazně a mnoho
občanů ji nemuselo ani zaregistrovat. Největší mnoţství informací mohli voliči získat ze
čtvrtletníku Naše obec, kde byla ke komunálním volbám vydána speciální příloha.
Volební program jednotlivých uskupení se však příliš nelišil, dominovala témata, jako je
dostavba kanalizace, oprava komunikací nebo budování chodníků.
K urnám se dostavilo celkem 47,83 % voličů, coţ se téměř rovná celorepublikovému
číslu. To však neznamená, ţe by toto číslo bylo závratně vysoké a podle mého názoru by
v komunálních volbách mělo volit o deset i dvacet procent voličů více. Vţdyť rozhodují
o vlastní obci, tedy místě, které se jich bezprostředně týká. Příkladem by mohly jít
nedaleké obce Klentnice či Březí, kde přišlo volit 75 respektive 70 procent voličů. Dolní
Dunajovice letos patřily k pěti obcím s nejmenší volební účastí v okrese Břeclav.
Volby v obci vyhrálo SNK 2010, které získalo 26,69% hlasů a v obecním
zastupitelstvu získalo pět mandátů. Tato místa obsadil Josef Hasník, František Bařina,
Miroslav Ivaniš, Vladimír Mikel a Marie Pitrová. V těsném závěsu na druhém místě
skončila strana TOP 09, která získala 26,25% hlasů a má v zastupitelstvu čtyři mandáty,
které obsadil Miroslav Volařík, Luboš Hron, Jiří Švanda a Dušan Kopřiva. Další strany
si pak připsaly po dvou mandátech. Třetí místo obsadilo SNK "NAŠE OBEC" (16,38%
hlasů), za které do zastupitelstva usedl Jiří Zámečník a Soňa Šubová. Na čtvrtém místě
skončilo SNK Dolní Dunajovice (14,36% hlasů), kteří do zastupitelstva vyslali dva
kandidáty, jimiţ jsou Vít Záboj a Jiří Fiala. Na pomyslném posledním místě se umístila
Komunistická strana Čech a Moravy s (13,31% hlasů), které zastupuje Petr Holec a
Zdeněk Buchta.
Na prvním zasedání nového zastupitelstva pak byl poměrně hladce zvolen staronový
starosta, kterým se stal Josef Hasník.
Mgr. Josef Šuba

Informace OÚ
-

-

Platby SIPA v roce 2011: leden – poplatek za psa, únor – svoz odpadu – 1. platba,
březen – vyúčtování stočného za rok 2010, duben – svoz odpadu – 2. platba,
červenec – svoz odpadu – 3. platba, srpen – stočné – záloha na rok 2011, říjen –
svoz odpadu – 4. platba.
Od 1. ledna 2010 je obec plátcem DPH na sluţby spojené s čištěním odpadních vod.
Cena stočného jiţ za rok 2010 se zvýší o DPH a bude činit 22 Kč za 1m3.
Na rok 2011 nebudou vydávány známky na popelnice. Platby za svoz domovního
odpadu budou vybírány tak jako dosud prostřednictvím SIPO. Ti občané, kteří
nechtějí provádět platbu pomocí SIPO, uhradí poplatek na účet obce. Pracovníci
svozové firmy budou na neplatiče upozorněni a popelnici jim neodvezou.
Mgr. Josef Hasník
starosta obce

Mikulášská nadílka
První víkend v prosinci „nadělil Mikuláš“ občanům dvě významné společenské
události.
V pátek 3. 12. uspořádala místní organizace ČZS Mikulášský košt mladých vín. Na
účastníky čekalo více neţ 100 vzorků. I kdyţ klimatické podmínky pro letošní vinaření
nebyly příznivé, řada vzorků se vyznačovala velmi dobrou kvalitou. Návštěvníci koštu
ocenili i bohaté gastronomické občerstvení, které připravili organizátoři. K příjemné
atmosféře zmíněné akce přispěla cimbálová muzika Pálava z Dolních Dunajovic.
V sobotu 6. 12. se na tanečním parketu konal Mikulášský jarmark, který připravil
dětský národopisný soubor Dunajek ve
spolupráci s ČZS a OU.
Jestliţe v loňském roce proběhla
tato akce spíše v předjarním počasí,
letos čekala na návštěvníky pravá
zima. Tu „krotili“ horkým svařákem,
případně teplou klobásou. Účastníci si
mohli prohlédnout a koupit zboţí a
výrobky z pestré nabídky více neţ
dvaceti stánků. V kulturním programu
s vánoční tématikou vystoupily dětské
soubory Dunajek, Troskáček a Jarabáček.
Na závěr jedna humorná epizodka: Přítomnosti představitele kovářského cechu
operativně vyuţila jedna z místních občanek, která si nechala nakut motyky.
Stanislav Lačík

TANCOVÁNÍ PRO RADOST
Tanec patří k zálibám a koníčkům, které naučí vaše děti pracovat s tělem, naučí
se pracovat v kolektivu, užijí
si legraci, vybijí krapet dětské
energie, ….
Tanec umoţňuje dětem
vnímat estetiku nejen v hudbě a
tanci, ale i v sobě. Snaţím se,
aby holčičky pracovaly se svým
tělem, také je chválím za
dosaţené
výsledky,
neboť
někdy i malý pokrok je
výsledkem jejich velkého úsilí a
to je třeba ocenit. Odměnou za
to je pro mne jejich spokojenost
i to, ţe chodí na hodiny
pravidelně a snad i rády.
Naše setkání probíhá vţdy v úterý, děti se zde vyřádí a rodiče získají trochu času pro
sebe. Velkou motivací je pro děti i naše první vystoupení, které nás čeká v únoru na
plese SRPŠ.
Kateřina Valeriánová

Vzpomínka na prázdniny s Dunajkem
Uţ je to tu, je to tady
voláme na kamarády.
Maminky balte !
S táborníky k autobusu valte !
Takhle jsme s Brázďou začali psát tento fakt super článek. Původně to měla být
krásná, dechberoucí báseň. Ale nenašli jsme správný rým k pan Vrábel za volantem
sedící. A děti do autobusu se tlačící a maminky plačící a paní Bičanová kartičky
vybírající nám přišlo dost citově deptající. Tak to píšeme jako normál článek, ať si kaţdý
počte.
A máme tu sobotu, lépe řečeno sobotní ráno, ještě lépe řečeno brzké sobotní ráno,
protoţe nevím jak ostatní, ale to je čas, kdy začínám balit . V devět ráno uţ jsme
všichni v autobuse a valíme vstříc super týdnu bez starostí, rodičů a s těmi nejlepšími
kamarády a plány.
Letošek se obzvlášť vyvedl, ale abych nepřeskakoval a vzal to ze začátku. Po prvním
pohledu na tábor, kde sem viděl travnatou plochu a kopeček, na jehoţ vršku byly chatky,
mi hlavou probleskla myšlenka „Čípak bude první hozená huba z tak krásného
kopečka??“ Ani jsem tu myšlenku nenechal v hlavě rozleţet a první byla Brázďa a druhá
Niky.
Táborová hra, která nás letos čekala, byla doslova „boţí“. Kdyby si náhodou nemohl
někdo vzpomenout tak ATHÉNY vs. TRÓJA vs. SPARTA. A to doslova a do písmene,
protoţe hra běţela sedm dnů, ale rivalita trvá dodnes. Stačilo, ţe mě proradní Trojané
sprostě vlákali do pasti, svázali a v den války mě nechali přivázaného ke stropu svého
sídla a hlídala mě zlotřilá Bičanka. Já však rafinovaně utekl a pomohl jsem správným
Athéňanům ve válce.
Za to, ţe mě Trója zajala a Sparta ukradla vlajku, jsme chystali lest pro krále těchto
dvou měst. Pomsta byla sladká a celá sorta všech obyvatel antického světa mohla
přihlíţet mučení, které podstoupil král Laďa Kočičák Trójský a král Miroslav Sparťan,
kterého mimochodem čekalo ještě jedno milé překvapení. Ke spokojenosti, uklidnění a
spojení athénských a sparťanských obyvatel byla princezna Jiřina provdána za krále
Miroslava. Romantická dvojíce, doufám, ţe jim dupou králíci do dneška . Já jim fandil
moc.
Abych nezapomněl, jeden den jsme se vypravili na daleký, daleký a ještě jednou
daleký hrad Svojanov. Ta cesta byla fakt dlouhá, NEKECÁM!!! Stihli jsme za ni
vyslechnout všechny vtipy a drby. Nakonec jsme ale dorazili a za vidění ohnivé svině to
opravdu stálo. A navíc jsme hráli bomba stopovanou, takţe cesta zpátky utekla suprově
rychle.
V táboře nás pak měla čekat „haluz mňam“ večeře, na kterou se všichni těšili, ale ze
slíbených špaget vzešly zapečené těstoviny se sekanou takţe „blé“.
Chtě nechtě se blíţil konec tábora a začalo to na nás pomalu doléhat. Někteří začínali
balit uţ dvě noci předem, ale většina začala smutnit. Čekal nás však ještě poslední a
nejlepší den ve znamení rozluštění hádanky, večer plný odměn a hlavně diskotéky. Jo, a
abych nezapomněl taky stezky odvahy, naštěstí kupodivu všichni přeţili.

Tak a je to tu, poslední den, balení a odjezd aneb „Tábor končí, svět se loučí, za
to, to stálo, ţivot jde dál...“ Nevím jak ostatní, ale tábor je to nejlepší akce za celý rok, na
kterou se těšíme, kterou plánujeme, kde si uţíváme a zapomínáme na problémy, místo
kde se setkáme se starými a novými kamarády. Tábor je chatka, ve které se nevyspím
celý týden, i kdyţ mám růţové povlečení se Šmoulinkou, a sprcha, která teče jenom
studená.
Jak jinak skončit neţ ahoj za rok 
Jiřa a Síma
Kdo chce jet na tábor s Dunajkem příští rok, tak dobře čtěte:
9. 7. - 16. 7. 2011 budeme společně trávit v Kutinách, tak se nezapomeňte co
nejdříve přihlásit u p. Bičanové na obecním úřadě, popř. na tel. 519 517 105, nebo
na mejlu uctarna@dolni-dunajovice.cz.

Činnost ZO ČČK za rok 2010
Místní skupina ČČK Dolní Dunajovice na své výborové schůzi zhodnotila činnost za
uplynulé období roku 2010.
V lednu jsme měli členskou schůzi. Členky výboru ZO ČČK se sešly 7x, zajišťovaly
všechny akce, které jsme pořádali. Uspořádali jsme čtyři jednodenní zájezdy. 2x jsme
jeli do Hodonína na koncerty dechových hudeb. V květnu jsme se vypravili do
Moravského Krumlova na výstavu „Muchova epopej“. Další jednodenní zájezd byl do
muzeí v Kobylí, Velkých Bílovicích a na Janův hrad v Lednici.
Tyto zájezdy jsme mohli uskutečnit jen za finanční podpory OÚ, za coţ děkujeme.
Naše členky hodnotily všechny zájezdy velmi dobře. Naše organizace by i v příštím roce
opět chtěla pořádat jednodenní zájezdy do malých muzeí našeho okresu.
Dále se chceme zaměřit na uskutečnění oslavy „Dne matek“, ve spolupráci s OÚ.
Oslava se letos vydařila. Všechny maminky odcházely spokojené, s růţičkou od pana
starosty.
Jsem ráda, ţe se místní organizace ČČK opět zařadila do dění v naší obci. Chceme
být kaţdý rok plně platní v činnosti při akcích, jak našich tak i těch, které pořádají jiné
organizace v obci.
Marie Martincová, předsedkyně ZO ČČK

Pozvánka – ve středu 22. prosince 2010 se v sále Dr. Karla Rennera
uskuteční II. zasedání zastupitelstva obce. Hlavním bodem jednání
bude rozpočet obce na rok 2011.
Pokud máte zájem dostávat důleţité informace z obce na svůj mobil,
odešlete zprávu ve tvaru:
JMK mezera DOLNI mezera DUNAJOVICE mezera
INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO
hvězdička ULICE hvězdička CISLO DOMU na telefonní
číslo 900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč

Nový fenomén „Dunajovice Tigers“
Za deštivého podzimního rána 20. října 2010 se vypravil softbalový tým Dunajovice
Tigers, který vznikl při základní škole, na svůj první letošní turnaj školské softbalové
ligy do Lednice.
I přes silný déšť byla nálada v autobuse pana J. Vrábela výborná, vţdyť přece Tygři
nešli do školy.
Po příjezdu do Lednice nastala pro všechny dlouho očekávaná chvíle – obléct se do
úplně nových dresů, které jsme mohli pořídit pro naše Tygry jen díky našim sponzorům.
Jsou to tito: Ing. Miroslav Volařík, p. Václav ŠUBA, SRPŠ při ZŠ Dolní Dunajovice,
Libor MALÍK + Michaela KOSKOVÁ, p. Zdenek HOLACKÝ. Všem patří dík za jejich
podporu.
Počasí jako by vědělo, ţe máme nové dresy a ještě před prvním nadhozem déšť ustal,
a tak to vydrţelo po celý den. Turnaj byl rozlosován do dvou skupin. 1. skupina – ZŠ
Dolní Dunajovice, ZŠ Lednice „A“, ZŠ Šitbořice. 2. skupina – ZŠ Lednice „B“, ZŠ
Klobouky, ZŠ Břeclav Slovácká. Po odehrání zápasů ve skupinách se týmy střetly v
zápasech o konečné umístění.
Favority celého turnaje byla druţstva Lednice a ZŠ Slovácká, coţ se také potvrdilo a
tyto dva týmy se utkaly v boji o první místo.
Tygři skončili ve skupině druzí a hráli proto o třetí místo s muţstvem Lednice „B“.
Toto utkání se nakonec stalo jednoznačnou záleţitostí. A „naše“ vaše děti zvítězily14:2,
čímţ obsadily konečné třetí místo.
Celý turnaj byl veden ve velmi přátelském a sportovním duchu, coţ přispívalo k
vynikající náladě a výborným výkonům. Naši hráči předvedli vynikající hru a ukázali od
loňské sezóny obrovský výkonnostní vzestup. Tento svůj pokrok nakonec korunovali
výborným třetím místem. I kdyţ někteří nováčci v našem týmu neunesli tíhu okamţiku a
pocit zodpovědnosti a radši se dobrovolně stali týmovými fotografy.
Další důkaz o naší vzrůstající herní kvalitě je i to, ţe naší pravé polařce a pálkařce
Kláře Novotné „hodil laso“ skaut z dívčího softbalového klubu Brno Sever. Pět našich
hráčů Jakub Holacký, Ladislav Popela, Martin Šuba, Roman Strbačka a Jakub Děneš
bylo osloveno s nabídkou účasti na výběrovém soustředění kadetů Lednice Bulldogs,
kde budou bojovat o účast v týmu, který hraje českou extraligu.
Další turnaje se uskuteční aţ příští rok na jaře.
Tuto reportáţ bych rád ukončil bojovým pokřikem našeho druţstva „Byli jsme dobří!
Co jsme? Dunajovští Tygři!“.
Dunajovice Tigers: Klára KÁJA NOVOTNÁ, Lenka LEŇA KONEČNÁ, Jakub
HUGO HOLACKÝ, Ladislav LAĎA POPELA, Martin BUŠA ŠUBA, Jakub KUBA
DĚNEŠ, Roman ZERVAL STRBAČKA, Lubomír BULOŠ SCHILLER, David BAŤA
FORMAN, Martin MACEK SOUKOP, Daniel DANEK LELÍK , Adam ŠMATLA
BĚLEHRÁDEK., Jiří SAMÍK SAMSON.
Mgr. Jan MALÍK – coach a manager

Poděkování
Jménem občanů obce Dolní Dunajovice chci poděkovat
panu Zdeňku Buchtovi, který poskytl pro vánoční výzdobu obce krásný strom.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Kulturní akce – 1. pololetí 2011
5. ledna
7. ledna
15. ledna
22. ledna
12. února
26. února
10. dubna
24. dubna
30. dubna
5. května
11. června
26. června
2. července
9. července

Koncert ţáků ZŠ
Divadelní představení
2. krojový ples
XII. společenský ples SPCCH
Ples SRPŠ
Šibřinky
Hodnocení vín
Místní výstava vín
Rej čarodějnic
Den matek
Letní hodky
Prázdninová zábava
Zpívání muţských sborů - 10. výročí
Červencová noc

Sál Dr. Rennera
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
Náves
Náves
Náves
Náves
Náves

ZŠ
OÚ
Chasa
SPCCH
SRPŠ
TJ Sokol
ČZS
ČZS
SPCCH a SRPŠ
ČČK a obec
Chasa
SRPŠ
MaŢPZ
TJ Sokol

Druhá polovina roku příště. Přehled všech akcí na internetu www.dolni-dunajovice.cz.

Obec Dolní Dunajovice v rámci programu Comenius 2010
pořádá v pátek 7. ledna 2011 od 19 hodin v kinosále
Divadelní představení Don Quijote de la Ancha, v hlavní roli se
světovým chůdohercem Lenoire Montainem, nastudované pod reţijním dohledem
Bolka Polívky. Cestou humoru přibliţuje velkou literární postavu Dona Quijota a
zároveň myšlenky našeho velkého pedagoga J.A. Komenského. Tato vynikající
komedie divákům přináší spoustu smíchu a zábavy, ale také potěšující dárečky.
Představení je velice komunikativní, setkává se s nebývalým úspěchem u diváků
všech věkových skupin. Inscenace slaví 22 let od prvního uvedení, má za sebou
přes tři tisíce repríz a stala se jiţ legendárním představením.
vstupné 50 Kč

Vánoce se blíží a nejenom děti se těší …
Úterý 21. prosince – od 17 hodin zve SRPŠ všechny na „Zpívání pod vánočním
stromem“
Středa 22. prosince – v 10 h. bude odstartován u tělocvičny školy „Štěpánský běh“ pro
všechny děti od 6 – 16 let. Srdečně zveme rodiče i další zájemce.
A hned jak se po vánocích vrátíme:
Středa 5. ledna 2011 – koncert „ţáků – umělců“ naší základní školy v budově
Dr. K. Rennera. – plakáty budou!!!
Sylva Šlosarová, zástupce ředitele školy

Tenisový klub Dolní Dunajovice pořádá v neděli 26. prosince od 13.30 hodin před
budovou ZŠ tradiční Štěpánský běh. Tradiční akce s tradičním kvalitním občerstvením.

Společenská kronika

Úmrtí

Narození

Únor
Karel Heroudek

62 let

Říjen
František Kvarda

76 let

Listopad
Ţofie Penčáková

65 let

Září
Patrik Pokorný
Říjen
Lukáš Holcman
Helena Bařinová
Listopad
Samuel Marek Jakubec
Jiří Zaoral

Jubilea
Říjen
Jindřiška Hrnčířová
Jarmila Šanderová
Olga Holacká
Anna Ryšánková
Zlata Šafářová
Zdeňka Jakubčíková
Listopad
Jaroslav Pekařík
Alţběta Hodoňová
Antonín Grmolec
Alojz Marušík
Serafina Bravencová
Vladimír Ferák
František Šenkeřík
Ţofie Popovičová
Prosinec
Štěpán Dobiáš
Ladislav Ilkovics
Antonie Blatová
Marie Pavlátová
Marie Kroupová
Angela Rajnohová
Rozalie Csüröšová
Miloslav Šůstek
Štěpán Váňa
Alţběta Kuřimská
Štěpánka Skaláková
Štěpánka Štrbková

Vánoční a novoroční bohoslužby
v Dolních Dunajovicích
neděle 19. 12. IV. neděle adventní
vánoční sv. zpověď (dva kněţí)
15:15-16:30
pátek 24. 12. půlnoční
21.30
sobota 25. 12. boţíhodová
9.00
neděle 26. 12. Svaté Rodiny
9.00
s obnovou manţelských slibů
a poţehnáním manţelům
14 – 17 bude kostel otevřen
k návštěvě betléma
Vánoční koncert DH Zlaťulka 17:00
pátek
sobota
neděle
pátek

31. 12.
16.30
1. 1.
novoroční
9.00
2. 1.
9.00
7. 1.
tříkrálová
17.00
s ţehnáním vody, kadidla,
křídy a zlata

Bohosluţby v jiných farnostech brněnské
diecéze najdete na adrese www.biskupstvi.cz

Registrační číslo: MK ČR E 11772
Adresa redakce: Zahradní 613,
691 85 Dolní Dunajovice
Vydavatel: OÚ Dolní Dunajovice
Vydává OÚ Dolní Dunajovice
pro občany Dolních Dunajovic zdarma.
Toto číslo vychází v nákladu 680 výtisků.

Redakční rada:
Šéfredaktor: Stanislav Lačík
Zástupce šéfredaktora: Mgr. Daniela Hasníková
Členové: Luboš Hron, Mgr. Josef Hasník,
Mgr. Filip Hron, Mgr. Šárka Valeriánová

