Ročník XVI

číslo 1

březen 2011

JARO A VELIKONOCE
Kaţdé roční období je něčím zajímavé a nezaměnitelné. To před námi je plné květů,
vůní, barev a ptačího zpěvu. Příroda se probouzí, zimní hosté nás opouštějí a vracejí se
jinde přezimující druhy. Ze země raší tráva, stromy se obalují novými listy, coţ značí
příchod jara a tím i velikonočních svátků.
Zhruba před 3500 lety dali svátku zcela nový význam Ţidé svými svátky přesnic
„pascha“, oslavou vysvobození ţidovského národa z egyptského otroctví. Před 2000 lety
pak Velikonoce dostaly součastný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstání. Křesťané
pak rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro - ţivot je silnější neţ smrt. V
západní křesťanské tradici připadají Velikonoce na první
neděli po prvním úplňku, který nastane po průchodu slunce
jarním bodem. Tak se křesťanské Velikonoce oddělily od
ţidovského kalendáře.
Jaro je také obdobím příprav a činností prováděných na
polích, zahradách a vinicích. Svátky jara – Velikonoce se
slaví také zábavou a odpočinkem. Dunajovičtí vinaři pak
slaví svůj svátek na Velikonoční neděli tradiční výstavou
vína. Letos je to jiţ 33. ročník.
Jako kaţdoročně je začátek v 9 hodin, v 11 hodin
proběhne slavnostní předání cen za vítězná vína. Od 14
hodin hraje cimbálová muzika Joţky Severina.
Občerstvení je zajištěno. Předpokládaný konec této akce
je v 19 hodin. Všechny Vás srdečně zvu a vinařům děkuji
za poskytnuté vzorky.
Degustace proběhne 10. dubna 2011 ve 13 hodin
Za ČZS Petr Holec

Informace z radnice
Jiţ začátkem dubna bude zahájena rekonstrukce ulice Zahradní, kterou bude provádět
firma Colas a.s. Rekonstrukce se bude týkat nejenom vozovky, ale její součástí bude také
vybudování nových chodníků v části ulice. Na opravu ulice Zahradní naváţe v květnu
oprava ulice Kostelní, ve výběrovém řízení získala tuto zakázku firma Eurovia a.s. Díky
dohodě s Vodovody a kanalizacemi Břeclav a.s. bude v obou ulicích provedena současně
i rekonstrukce vodovodního řadu. Předpokládané náklady na tyto práce jsou 7 mil. Kč.
Cenou za nově opravené ulice bude pro jejich obyvatele prach, nebo bláto (to podle
počasí), ale kaţdopádně komplikace při dopravě a stavební ruch. Předpokládané
dokončení je na ulici Zahradní červen a v případě ulice Kostelní červenec.
Podle informací, které jsme získali z ÚP je velmi pravděpodobné, ţe v letošním roce
nebude mít obec k dispozici zaměstnance pro úklid obce financované z prostředků ÚP.
To se projeví především tím, ţe kromě sečení travních ploch nebude moci obec
zajišťovat téměř ţádné úklidové práce. Chtěli bychom proto poţádat občany o pomoc a
spolupráci. Doufáme například, ţe občané v ulici Polní, kde v loňském roce proběhla
rekonstrukce kanalizace a vozovky, dokončí opravy poškozených chodníků. Tyto opravy
byly naplánovány na letošní rok, ale nebudeme je pravděpodobně moci provést.
Ještě jednou uveřejňujeme následující nabídku. 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. Obec by mohla touto cestou rozesílat informace o
přerušení dodávek elektřiny nebo vody, svolání zastupitelstva a podobně. Dosud jsme
tak nečinili, protoţe přihlášených občanů je jen málo.
Majitele psů upozorňujeme na povinnost zabránit volnému pobíhání psů, porušením
této povinnosti se dopouštějí přestupku. Současně připomínáme nutnost označit psa
známkou, ta můţe být uţitečná, pokud se pes ztratí, popřípadě někoho zraní. Situace,
kdy pes pokousal občana, se nedávno stala a pes naštěstí známku měl, dalo se tedy
ověřit, zda byl či nebyl očkován.
V pátek 10. června se uskuteční svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Svoz se jiţ netýká elektrospotřebičů, které mohou občané odevzdávat kaţdou sobotu od
8 do 11 hodin na sběrném místě tříděného odpadu.
Na pondělí 23. května od 14 hodin svolal MěÚ Mikulov do sálu v domě Dr. Karla
Rennera na ulici Poštovní veřejné projednání územního plánu Dolních Dunajovic. Návrh
územního plánu je k dispozici v kanceláři MěÚ Mikulov, na internetu www.dolnidunajovice.cz/UP/.
Na internetových stránkách obce byla vytvořena nová záloţka „Zajímavé odkazy“,
kde najdete odkazy na stránky s fotografiemi z kulturních akcí i neoficiální web Dolních
Dunajovic. Pokud pro nás máte typ na zajímavý web, budeme rádi, pokud nám ho
zašlete. Na adresu redaktor@dolni-dunajovice.cz můţete zasílat i příspěvky do
zpravodaje „Naše obec“. Za zajímavé tipy i příspěvky předem děkujeme.
Prosíme o vyplnění formuláře přiloţeného ke zpravodaji a po vyplnění o jeho vrácení
do kanceláře OÚ.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Don Quijote rozesmál dunajovický kinosál
V pátek 5. ledna 2011 se v Dolních Dunajovicích představili herci z brněnského
Divadla Klauniky, kteří zaplněnému sálu ukázali představení, jeţ bylo pro
dunajovického diváka něčím zcela novým a nezvyklým. Don Quijote de la Ancha je
velmi neobvyklým ztvárněním klasického španělského románu, jehoţ autorem je Miguel
de Cervantes. Kniha pojednává o příbězích rytíře Dona Quijota, z nichţ nejznámější je
zřejmě jeho boj s větrnými mlýny. Don Quijote de la Ancha v adaptaci brněnské
Klauniky měl premiéru jiţ v roce 1988 v Brně a od té doby má za sebou více neţ 3000
repríz nejen v celé České republice, ale dostal se do nejrůznějších států světa, odkud si
přivezl mnoţství divadelních ocenění.
Předně je nutné říci, ţe kdo přišel na divadlo, odcházel zřejmě lehce zklamán. Tato
klaunikyáda měla s původním Quijotem společného velmi málo. To se moţná některým
divákům, kteří očekávali klasickou divadelní hru tak, jak ji znají z představení místních
ochotníků, nepodařilo úplně skousnout. Hra byla koncipována jako přednáška
španělského profesora (v podání Zdeňka Mazáče), který měl diváky seznámit s ideály
bludného rytířství. Diváci v sále tak byli stylizováni do studentů, posluchačů jakési
fiktivní školní přednášky zmíněného pana profesora. Organizaci celé této přednášky
měla na starosti profesorova asistentka Anča, vychovatelka na kominickém internátě ve
Šlapanicích.
Představitelům obou hlavních rolí šlo především o navození atmosféry
improvizovaného představení, coţ se jim podařilo více neţ dokonale. Důleţitou roli v
této improvizaci pak hráli herci ve vedlejších rolích – obecenstvo. Zvěsti o tom, ţe do
představení budou zapojeni také diváci, se v obci rozšířily velmi rychle, a tak moţná
nejeden příchozí, na kterého vyšlo místo v předních řadách, usedal na své sedadlo s
přáním: „jen ať mě nevyberou.“ Strach, který byl zpočátku u některých vybraných
diváků zjevný (slova ne, já ne, zazněla hned několikrát), byl herci poměrně brzy
rozehnán a tak se na scéně vedle profesora a jeho asistentky objevili například chlapci ve
sluţbě Jeţurka a Gelinka, princezna Martina, Karkulková a holky Jacksonovky,
prezident Čerňous s první dámou, Šedohlávek s Roláčkovou, fotograf Afinka nebo
princeznin druh Košila. Improvizovaný humor, zaloţený na kontaktu s diváky a z
obecenstva vybranými „herci,“ spolu s jistou škodolibostí (kdy nejeden divák jistě ocenil
především to, ţe na jevišti nemusí stát zrovna on, ale právě ten, co seděl před ním)
zapříčinil, ţe sál kina burácel smíchy téměř po celu dobu představení. To, ţe představení
vlastně nemělo ţádný děj, v tu chvíli prakticky nikomu nevadilo.
Ohlasy po představení však atmosféře v kinosále příliš neodpovídaly. Někomu vadilo,
ţe nešlo o klasické divadelní představení, jinému zase jasně čitelný rukopis Bolka
Polívky, jiným se nezamlouvali hlavní představitelé. Podle mého názoru je však jisté, ţe
ti, kdo se šli na Dona Quijote především pobavit, museli odcházet královsky spokojeni.
Tuto funkci totiţ představení jednoznačně splnilo. Ti ostatní si pak budou muset počkat
na příště.
Mgr. Josef Šuba

Plesová sezóna
Začíná leden a to je
znamení, aby ogaři vytáhli
kvádra ze šatníků a děvčice
své
společenské
róby.
Vyšilování „co na sebe“,
dlouhé
přípravy
před
zrcadlem, přeplněné sály,
protančené večery, divoké
noci, jednovečerní známosti,
ranní příchody domů, naše
kamarádka kocovina, nedělní
prázdná peněţenka a otázka
„Co se vůbec dělo??“ To vše
patří ke kaţdoroční plesové
sezóně.
Naše chátrající kino oţilo díky dunajovské chase, která zahájila sezónu jiţ II.
Krojovým plesem. Po dlouhých přípravách, zkouškách, „létání“ po sponzorech a těšení
se, vše vypuklo 15. ledna. 12 krojovaných párů zahájilo ples Moravskou besedou, která
sklidila veliký aplaus . Předpůlnočním překvapením byla historická skupina tance a
šermu Aureur Cruor. Připravená byla bohatá tombola, která se do posledního rozdala.
Ples byl úspěšně zakončen Trnavou. Děkujeme dechové hudbě Pivoňce z „Parýţa“ za
celovečerní výkon, všem sponzorům, kteří jakkoli přispěli a lidem, kteří přišli a bavili se.
Po sedmidenní regeneraci nám zábavu připravilo SPCCH. Jejich dobrá nálada a
výdrţ při tanci jim vydrţela dlouho do noci. Bylo vidět, ţe se všichni bavili opět v rytmu
DH Pivoňky. Za celou chasu bychom chtěli poděkovat za výměnu termínů plesů, které si
váţíme.
Po třítýdenní pauze následoval, nám velice známý a oblíbený, ples SRPŠ, na kterém
vyhrávala skupina Merlin. Ples byl jako kaţdý rok velice úspěšný.
Poslední únorovou sobotu si vzala do parády TJ Sokol. V sále to rozjíţděla spousta
druhů masek. K uspokojení všech diskotékových fandů hrál DJ Mira.
Závěrem byl Fašank, který začal v odpoledních hodinách 5. února průvodem pravých
tváří místních občanů. Krojovaní
šohaji si s radostí zaskákali
Podšable. Po vysilující obchůzce
dědinou následovala odměna ve
formě rytmického večera. Konec
veškerých radovánek vyvrcholilo
pochováváním basy.
Zábavu jsme si, my krojovaní,
neuţívali jen u nás, ale i v okolních
vesnicích. Navštívili jsme krojové
plesy
v Březí,
Prušánkách,
Hlohovci, Drnholci, Valticích a
Charvátské Nové Vsi.

Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na Letní hodky konající se 11. června na tanečním
parketu. K tanci a poslechu hraje DH Zlaťulka.
Děkujeme, za nás a snad i za občany Untrtánovic, všem organizacím za podílení se
na místím rozkvětu kulturních akcí.
Za chasu Terina, Anet, Evča a Paloš

Proč přispět na tříkrálovou sbírku?
Váţení spoluobčané, i letos jsem
byla pověřena Oblastní charitou
Břeclav, paní Hanou Jagošovou,
organizací Tříkrálové sbírky v
Dolních Dunajovicích.
Sbírka byla vykonána v sobotu 8.
ledna 2011 od 10 do 15 hodin. Konalo ji za deštivého počasí dvanáct dobrovolnic z naší obce
v 6 skupinách. Darovali jste 36 981 Kč. Jménem OCH Břeclav a všech, kterým Váš dar
pomůţe, děkuji za příspěvek a dobrovolnicím za tuto sluţbu.
Tříkrálová sbírka je napodobením svatých Tří králů (mágů, mudrců), kteří kromě vyznání
úcty k Boţímu synu pomohli jeho chudé rodině hmotnými dary. Je to největší charitativní
akce v České republice a uspořádávají ji věřící katolické církve, někdy i kněţí. Letos byla
pořádána jiţ po jedenácté.
Za uplynulých 10 let se v celé České republice vybralo 534 milionů Kč. Podrobnosti lze
najít na internetových stránkách http://www.trikralovasbirka.cz/.
Naše obec se sbírky zúčastňuje od začátku roku 2002. Za tuto dobu jste, váţení občané,
darovali 252 192,40 Kč.
Sbírka je úkonem solidarity s lidmi v nouzi, do které se dostali často ne vlastní vinou. Je
dobré přispět, neboť ţádný z nás neví, zda se také neocitne v nouzi.
Charita si váţí Vašich darů, a proto velmi pečuji o organizaci sbírky, aby nebylo moţné ji
zneuţít a vy, dárci, jste měli jistotu, ţe se Váš dar někam „neztratí“.
Všechny peníze se shromáţdí na ústředí charity v Praze. Odtud se 65% peněz vybraných
v regionu pošle zpět. U nás na Oblastní charitu Břeclav. Ze zbylé třetiny se přispívá na
humanitární akce u nás a v zahraničí a 5% slouţí na reţii sbírky – tisk informačních letáků,
na cukry, křídy. Koledníci pracují bez nároku na odměnu. V regionu se peníze vyuţijí
především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a
dalším sociálně potřebným skupinám lidí, např. na stavební úpravy Nízkoprahového denního
centra pro lidi se sociálními a existenčními problémy.
Anna Chrenová

Reklama
Firma Konečný M+M z Dolních Dunajovic nabízí: značková plastová okna s
akční slevou 50%, teplý rámeček ve skle zdarma, sítě proti hmyzu, okenní ţaluzie,
plovoucí podlahy, interiérové dveře, sekční garáţová vrata, parapety a zednické
zapravení.
Kontakt - na tel. čísle 723 157 489, nebo na tel. čísle 728 678 934,
případně na e-mail m.o.n.t.kon@seznam.cz

Knihovna informuje
Letošní „březen – měsíc knihy“ je věnován čtenářům. Proto v současné době probíhá
v knihovně i na našich webových stránkách anketa, které je moţno se zúčastnit a pomoci
nám ještě zlepšit prostředí nebo fond knih. Na našich stránkách můţete najít i akce,
kterých se zúčastnily děti základní i mateřské školy a fotografie z různých besed a
soutěţí pro děti.
I v letošním březnu se kromě ankety uskuteční besedy o knihách, např. 7. 3. beseda o
knihách T. Kubátové v klubovně ZO SPCCH, nebo o V. Čtvrtkovi a K. J. Erbenovi pro
2., 6. a 7. třídu a o Z. Milerovi a jeho postavě krtečka pro MŠ.
Začátkem dubna pojedeme vyměnit v Břeclavi knihy výměnného fondu, z našich
nových knih nabízíme např. v poslední době velmi ţádané detektivní knihy spisovatele
Larsena – Muţi, kteří nenávidí ţeny, Dívka, která si hrála s ohněm a Dívka, která kopla
do vosího hnízda, nebo spisovatelky Hachfeldové-Tapoki S láskou lvice a Nebe nad
Maralal psané podle skutečného ţivota, pro děti pohádky Báry Nesvadbové
Garpíškoviny, Stmívání (4 díly) od S. Mayerové a další.
Naše knihovna se opět přihlásila do soutěţe Magnesia-Litera, kde soutěţí spisovatelé
a jejich díla, vydaná v roce 2010. Seznam knih a hlasovací lístky je moţno vyplnit v
knihovně. Vylosovaní čtenáři mohou vyhrát poukázku na výběr knihy v hodnotě 250,Kč. V letošním roce jsme se o jedné výhře pro našeho čtenáře dověděli.
V loňském roce nám OÚ zakoupil téţ ON-LINE katalog, kde si můţete zjistit, které
knihy v knihovně máme a jestli nejsou vypůjčené. Najdete jej na stránkách obce, v
odkazu na knihovnu www.dolni-dunajovice.cz nebo přímo na stránkách knihovny
www.knihovnadolnidunajovice.webk.cz
Miroslava Lačíková, vedoucí knihovny

Divadelní představení:
15. a 16. dubna 2011 uvedou ochotníci z Dolních Dunajovic
divadelní představení „Pretty Women po moravsku aneb komedie
psaná černou tuţkou“
V sobotu 14. května 2011 vystoupí ochotníci z Bavor se dvěma
jednoaktovkami „Blázinec“ a „Dobrodruţství“
Obě plánovaná představení se uskuteční v místním kinosále a o
podrobnostech představení budou občané včas informováni.

Základní škola a Mateřská škola informuje
Ve škole máme nyní 188 ţáků, 3 se teď po 1. pololetí odstěhovali. Ve školce je 54
dětí.
25. ledna 2011 nastoupil za paní učitelku Holbovou pan Jan Kopecký z Perné.
Převzal za ni celý úvazek výuky anglického jazyka, na nějţ je plně kvalifikován. Paní
Barbora Holbová je uţ čerstvou maminkou syna Jaromíra, srdečně za kolegy a ţáky
blahopřeji.
Ve škole kromě výuky probíhá stále mnoho akcí, které jsou naplánované a v
podstatě se kaţdý rok opakují. Zmiňuji tedy jenom ty, které jsou ojedinělé. 24. 2. 2011
jsme v domě K. Rennera absolvovali představení „Historie hudebních nástrojů“.
Společně s dětmi z MŠ jsme měli v tělocvičně školy 28. 2. naučný pořad „ Zvířátka
ze záchranné stanice Ikaros“. Ta se nachází u Jihlavy, pan Petr Hořák u nás jiţ byl
podruhé, jeho vystoupení je nesmírně poučné a pro děti zábavné. Vypadá to dohromady
neproveditelné, je to ale opravdu tak, starší školáci ani nechtěli z tělocvičny odejít.
22. 3. budeme mít na školním dvoře opět i děti z MŠ a uvidíme vystoupení skupiny
„Seiferos“ s 35 kusy cvičených sov a dravců.
7. 2. 2011 proběhl zápis ţáků do 1. třídy, v Dolních Dunajovicích to bylo 20 dětí,
v Perné 4.
Z 9. třídy je všech 17 ţáků přihlášeno na SŠ nebo učiliště, k nim patří ještě 2 ţáci z
8. třídy. Z 5. třídy si 5 ţáků podává přihlášku ke studiu osmiletého Gymnázia v
Mikulově.
Po jarních prázdninách, které máme letos na našem okrese poslední v řadě, tedy aţ
14. 3. – 18. 3., nás čeká nejen spousta učení i zábavy, ale také jaro, s ním snad krásné
počasí a konec nemocí. V současné době totiţ víc jak měsíc děti střídavě stonají a
absence ţáků je někdy aţ třetinová.
Sylva Šlosarová, zástupce ŘŠ

Ohlédnutí za počasím roku 2010
- roční úhrn sráţek byl 786 mm, to je nejvíce za posledních 31 roků, nejmíň bylo v roce
1983…370mm
- Rozloţení sráţek: květen 133 mm, červen 104 mm, červenec 136 mm a srpen 94 mm
- nejvyšší teplota byla 14. července +36°C
- nejniţší teplota 27. ledna -20°C a 4. prosince -16°C
- průměrná roční teplota byla 9,2°C, nejvyšší byla v roce 2000 11,6°C
- 98 dní v roce, mělo teplotu pod 0°C, z toho 47 dní s celodenním mrazem
- 53 dní mělo úplně jasnou oblohu, naopak zcela zataţeno, bylo ve 119 dnech.
A pohled na letošní zimu:
- prosinec měl prům. tep. -4,1°C, 4. prosince -16°C
- leden 2011 prům. tep. -0,9°C, 29. ledna -9°C
- únor 2011 prům. tep. -1,5°C, 24. února -13°C
Prosinec byl nejchladnější od roku 1980
Zaznamenal Filip Hron

Společenská kronika

Narození

Jubilea

Prosinec
Josef Bartek

Leden
Františka Lukášová
Jarmila Rampulová
Leoš Tichý
Anna Černá
Anna Frolichová
Ludmila Kališová
Libuše Dubová
Gabriela Binková
Aloisie Paveláková

Březen
Tomáš Dudík
Jaromír Holba

Kalendář kulturních akcí
Duben
10. 4. Degustace
24. 4. Místní výstava vín
30. 4. Rej čarodějnic

sál kina
sál kina
sál kina

Únor
Blaţena Buchtová
Josef Hasník
Emilie Křivánková
Marie Kapplerová
Vlasta Ivanišová
Štefánia Pavelková

Květen
8. 5.
Den matek

náves

Březen
Josef Bravenec
František Penčák
Jaroslav Latýn
Olga Dolníčková
Ladislav Kopřiva
Anna Šubová
Jarmila Školová
Boţena Machová

Červenec
2. 7.
Zpívání muţských sborů
9. 7.
Červencová noc
náves
23. 7. Pytlácká noc
náves

Červen
11. 6. Letní hodky
náves
12. 6. Jezdecké závody
jízdárna
25. 6. Prázdninová zábava náves

Srpen
6. 8
Letní slavnosti vína
14. 8
Dětské hodečky
26. 8
Předhodová zábava
27. - 28. 8. Hody

náves
náves
náves
náves

Úmrtí
Registrační číslo: MK ČR E 11772

Prosinec
Boţena Hochmanová
Pavel Fojtík

53 let
63 let

Leden
Dušan Cerovský
Walter Branovitzer

62 let
69 let

Únor
Karel Karbula

79 let

Březen
Stanislav Bíza
Josef Dobiáš
Petr Mik

64 let
78 let
60 let
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