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HODY 2011
Jako kaţdý rok, i letos se uskutečnily tradiční krojované hody. Rok 2011 byl velmi
hojný co do počtu krojovaných párů. Jiţ během celého roku jsme se scházeli a trénovali
zpěv a tanec. A během letních prázdnin, kdy přípravy na hody vrcholily, se nás dalo
dohromady 33 krojovaných včetně 3 sklepníků. Hlavním párem byli Šimon Schnelly s
Adrianou Baláţovou, druhým párem Jiří Schnelly a Ivana Snášelová. Hodové přípravy v
pravém slova smyslu ale nastaly aţ 23. srpna, kdy se jelo pro máju do Drnholce. Počasí
nám po celý předhodový týden přálo a tak byly ideální podmínky k práci. Mája byla
oškrábána ještě ten den, kdy se dovezla a ve středu byly hotové i májky. Ve čtvrtek se
mája spojila a byla konečně postavena do celé své krásy. Pak uţ stačilo jen uklidit a
nazdobit taneční parket a vše bylo nachystané pro hodové veselí. V pátek, kdy pro nás
nastal odpočinkový den, jsme byli pozváni na Obecní úřad, kde pro nás pan starosta
Hasník nachystal občerstvení a popřál nám mnoho zdaru a hlavně krásné počasí.
V sobotu 27. srpna v 7 hodin ráno došli stárci vyzvednout hlavního stárka a poté
jsme se všichni sešli u „Prahy“,
kde
jsme
si
společně
zatancovali a pak se vydali pro
poţehnání do kostela. Po
kostele čekalo kluky zvaní po
vesnici a děvčata se rozešla
domů. Odpoledne se obešli
stárky, a protoţe se nás letos
dalo dohromady tolik, muselo
se to vyřešit tak, ţe z jednoho
domu vycházelo i 5 stárek
naráz. Kdyţ se jako poslední
vyzvedla i hlavní stárka, nic
nám nebránilo v tom, abychom
se vydali průvodem na taneční parket. Účast na „place“ byla velká a celou sobotu
překazilo aţ špatné počasí, které se přihnalo, kdyţ jsme se rozešli na večeři. Vytrvalý
déšť zabránil tomu, aby se mohlo pokračovat ve večerní zábavě, coţ byla určitě velká
škoda.
V neděli 28. srpna se ale počasí umoudřilo a po celý den bylo příjemné počasí a na
tanečním parketu šlo poznat, ţe si chce většina lidí vynahradit zkaţený sobotní večer.
Hodovalo se, tančilo a zpívalo aţ do jedné hodiny ranní.

Hlavním párem pro příští rok byl zvolen
Pavel Karlík s Bárou Hronovou. Tímto jim
gratulujeme a přejeme alespoň tak vydařené
hody, jako byly ty letošní
Nakonec
chceme
poděkovat
všem
sponzorům, kteří nás podpořili. Jsou to:
Vinařství Kovacs, vinařství Holec, vinařství
Mlýnek, vinařství Zámečník, vinařství Baláţ,
Vinofrukt, Pekařství Maja a také pan Šmíd,
dále Pokryvačství Lukáš a kovář pan Kališ.
Velké díky patří také pořádající organizaci
Sokol, všem rodičům a nesmíme zapomenout
poděkovat obci Dolní Dunajovice za podporu a
za poskytnutí prostorů, kde můţeme pořádat
naše chasovní zkoušky.
Doufáme, ţe letošní hody jste si uţili stejně
jako my.
Touto cestou si Vás také dovolujeme pozvat na
Dívčí vínek, který se bude konat 22. října 2011
v místním kinosále. Budeme se těšit na Vaši účast.
Za chasu Adriana Baláţová

Rekordním dunajovickým hodům počasí příliš nepřálo
Dunajovické chase se v letošním roce podařilo překonat letitý hodový rekord. Na
tanečním parketu se pod hodovou májí představilo patnáct krojovaných párů, coţ je
podle všech dostupných pramenů největší počet krojovaných v historii dunajovických
hodů. Jiţ tento fakt samotný sliboval pro místní i přespolní výjimečný záţitek. Aţ do
sobotního večera bylo také vše na dobré cestě. Pak však zasáhla vyšší moc v podobě
nepříznivého počasí a rázem se bude na hody 2011 vzpomínat úplně jinak. Pojďme ale
pěkně popořádku.

Dlouhotrvající, prakticky celoroční přípravy vygradovaly poslední předhodový
týden, kdy se všech rekordních třicet párů rukou pustilo do práce a zdárně připravilo vše
tak, jak má být. V sobotu 27. srpna tak mohly dunajovické hody začít podle plánu. Ráno
slavnostní mše v kostele a dopoledne tradiční zvaní občanů na hodovou zábavu. Po
obědě pak vyrazil slavnostní krojovaný průvod chlapců, jehoţ příchod jiţ ve svých

domovech netrpělivě očekávaly dívky. Chlapci si pak během odpoledne jeden po
druhém písní "Dunajovská stárko" a tradičním verbuňkem svou dívku takříkajíc
vyzpívali a jakmile se připojil i hlavní stárek Šimon Schnelly se svou stárkou Adrianou
Baláţovou, byl celý průvod kompletní a mohl se vydat směrem k tanečnímu parketu.
Po slavnostním příchodu i pod vysokou hodovou májí probíhalo vše hladce, podle
plánu. Dechová hudba Hovorané vyhrávala, vítaly se přespolní návštěvy, ale především
se tančilo a zpívalo, prostě hodovalo. K večeru jiţ bylo ve vzduchu cítit, ţe počasí na
hlavní večerní zábavu moţná nebude úplně příznivé, to co následovalo, však asi nikdo
nečekal. Dlouhá večerní průtrţ mračen, která chvílemi ustávala, aby za chvíli znovu a
ještě intenzivněji takřka dokonale vyprázdnila taneční parket. Jen ti nejvěrnější, schovaní
pod několika stany vyčkávali, zda se počasí umoudří. Po desáté hodině byla hodová
zábava oficiálně ukončena a tak se i oni nejvěrnější, skryti pod deštníky, začali trousit do
svých domovů. Lze se tak uţ jen dohadovat, zda organizátoři situaci nepodcenili a zda
nešlo hlavní sobotní hodový večer ještě zachránit například větším počtem krytých stanů
(které byly mimochodem připraveny a v neděli jiţ stály) nebo přesunem zábavy do
místního kinosálu. Nestalo se a tak sobotní večerní zábava skončila letos ještě dříve, neţ
začala.
Krojovaná chasa i všichni hodumilní dunajovičtí si však nakonec vše částečně
vynahradili v neděli, kdy se počasí umoudřilo a celé hodové odpoledne provázely
sluneční paprsky. I kdyţ návštěvníků nebylo zdaleka tolik, kolik v sobotu, přeci jen byl
taneční parket zaplněný a nejinak tomu bylo i večer, kdy tentokrát měli krojovaní počasí
na své straně.
Zda se letošní dunajovické hody vydařily, či ne, to uţ musí posoudit kaţdý sám.
Rekordní počet stárků, se zapsal do obecní historie, zrušená sobotní zábava však byla
kaňkou, která ze vzpomínek na dunajovické hody 2011 jen tak nevymizí.
Mgr. Josef Šuba

Informace z OÚ
V úvodu chci poděkovat občanům z ulic Zahradní a Kostelní, kteří po ukončení
oprav komunikací provedli opravu chodníků před svými domy. Opravy se protáhly aţ do
začátku srpna, ale jiţ o hodech byla většina chodníků opravena. Svou prací nejen
napomohli vzhledu obce, ale ulehčili také obecní pokladně a peníze takto uspořené
mohou být pouţity například na další opravy polních cest v katastru obce.
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v pátek 25. listopadu 2011. O druhu
sváţeného odpadu a organizaci svozu budou občané včas informováni.
Kaţdou třetí sobotu v měsíci je ke sběrnému místu na ulici Lípová přistavován
kontejner na velkoobjemový odpad.
Stavební suť bude moţné ještě do konce října ukládat do bývalé cihelny, a to ve
středu od 13 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. V případě nepříznivého počasí
není ukládání moţné. Od listopadu je nutné si uloţení sutě předem dohodnout.
Ve vstupní chodbě OÚ je umístěn kontejner na odkládání drobného elektrozařízení a
baterií (E-box) sdruţení ASEKOL, který je přístupný v provozní době OÚ.
Ţádáme majitele psů, aby do konce října nahlásili změny (uhynutí zaevidovaného
psa, pořízení nového apod.).
4. 8. 2011 vstoupil v platnost nový územní plán obce jeho kompletní podoba je
k dispozici na webových stránkách obce.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

DUNAJOVICKÉ VINOBRANÍ
ČZS Dolní Dunajovice uspořádal v sobotu 17. září jiţ 4. ročník tradičního
„Dunajovického vinobraní“. Počasí nám letos přálo, takţe účast, jak účinkujících, tak
návštěvníků byla vysoká. A bylo na co se dívat. Účinkujících vystoupilo v bohatém
kulturním programu kolem 120, od našich nejmenších tanečníků, přes muţský a ţenský
pěvecký sbor, aţ po nádherné představení souboru Marcomania. Vyvrcholením celého
programu byla ohňová show, kterou se představila skupina historického šermu ze
Znojma. Na závěr bylo vypuštěno několik desítek lampionů štěstí, které pro některé
návštěvníky měly také své kouzlo.
Nesmím zapomenout na naše četníky a hotaře, kteří uţ v pátek odvedli skvělý výkon
při zvaní občanů na sobotní akci, samozřejmě ani na starostu, soudce, radního a zloděje,
kteří mají na našem vinobraní své
nezastupitelné místo.
Ke skvělé náladě přispěla i
dechová hudba Legrúti, která se
velmi líbila. O ţaludky všech
přítomných se postarali místní
výrobci specialit, kteří připravili
velké mnoţství dobrot. A jaké by to
bylo vinobraní bez vinařů? Svými
víny a burčákem podráţdili chuťové
buňky všech návštěvníků.
Poděkování patří panu Zábojovi
za moderování celé akce, ale i všem
těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této zdařilé akce, jak z řad členů ČZS, tak i
nečlenů.
Za zapůjčení výčepního stánku a slunečníků patří také poděkování Pizzerii Lucianno.
Za ČZS Petr Holec

Tenisový klub Dolní Dunajovice
Dne 6. srpna se na tanečním
parketu uskutečnil jubilejní 10. ročník
Letních slavností vína. Tradičně
úspěšnou akci umocnilo příjemné
počasí i vystoupení všech účinkujících.
Program otevřela dechová hudba
Petrovanka, doplňována muţským a
ţenským pěveckým sborem a dětským
souborem Dunajek. Večer pak
„Merlini“ celou akci zakončili. Díky
vinařům a vinařským firmám místním
i z okolí se podařilo dát dohromady
přes 500 vzorků vín, coţ je na problémy s loňskou úrodou velmi dobrý výsledek. Škoda
jen, ţe se v Březí a v Mikulově rozhodli do stejného termínu umístit podobné akce, coţ
mělo za následek niţší návštěvnost, neţ byla v minulých letech.

V červenci se podařilo dokončit stavební práce na tenisovém zázemí. Zatím bez
zateplení a fasády je zázemí ve zkušebním provozu a první výsledky ukazují, ţe
vyuţíváno bude nejen tenisovým klubem, ale jak bylo plánováno, i širokou veřejností. O
provoz a úklid se stará správce tenisových kurtů p. Oldřich Juran s rodinou, za coţ jim
patří velký dík.
Jiří Schnelly

Dunajovčáci v Dolních Dunajovicích
U
příleţitosti
letních
slavností vína se uskutečnilo
setkání zastupitelů obcí Dolní
Dunajovice, Horní Dunajovice
(okres Znojmo) a Dunajovice
(Třeboňsko). Jednalo se o
pokračování
kontaktů
navázaných
v uplynulém
období.
Po přivítání na obecním
úřadě se hosté při procházce
seznámili s naší obcí. Prohlédli
si sportovní areál, školská
zařízení, kostel a samozřejmě i
veřejná prostranství. Po prohlídce obce a obědě se všichni přesunuli na taneční parket,
kde se zúčastnili letních slavností vína.
V průběhu setkání si zastupitelé vzájemně vyměnili své zkušenosti s prací v obci.
Samozřejmě hodnotili i kvalitu nabízených vín.
Na závěr se všichni shodli, ţe podobná setkání musí pokračovat i v budoucnosti.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

ZUMBA S KATKOU
ZUMBA je taneční fitness hodina inspirovaná latinsko-americkými prvky a
latinskoamerickou hudbou. Tento neuvěřitelný program ovládl celý svět a nyní se do něj
můţete pustit i vy. Ve španělském slangu slovo „zumbare“ znamená „rychle se hýbat,
bavit se, nebo pozvat někoho na party“. A přesně taková je filosofie Zumby, nepřipadáte
si jako v tělocvičně, nepočítáte, kolik ještě kterého cviku musíte udělat a dokonce si
můţete přidávat i své vlastní prvky. Zkrátka se bavíte a s úsměvem si uţíváte. Přitom
však velmi účinně cvičíte a spalujete spousty kalorií. V hodinách Zumby se kombinují
rychlé a pomalé rytmy, čímţ dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy.
Zapojíte celý svalový korpus, především pak nohy, břicho a hýţdě. Rozhodně nemusíte
být ţádným tanečníkem, protoţe Zumbu zvládne kaţdý.
ZUMBA je zábavná, přijďte vyzkoušet Zumbu i Vy. Od září kaţdé úterý od 19:00
hod (Dům Dr. Karla Rennera).
Od 6. září se také těším na děti, naše společná hodinka tance bude opět v úterý
vţdy od 16:00 hod.
Katka Valeriánová

Vzácná návštěva v Dolních Dunajovicích
Na pozvání faráře Josefa Kohoutka i farníků dunajovických navštívil naši obec i
farnost generální vikář brněnského biskupa Mons. Mgr. Jiří Mikulášek ve středu 21. září
2011. Hned v úvodu projevil radost z pozvání, neboť za 19 let v této funkci neměl
moţnost naši farnost a obec navštívit, nebyl pozván. Je to tedy historická návštěva,
neboť generální vikář, coţ znamená všeobecný zástupce „alter ego episeopí“ – „druhé já
biskupa“, tedy téměř jako by přijel sám biskup. Smrtí biskupa jeho funkce zaniká.
Prvním podnětem k jeho pozvání bylo 40. výročí svěcení nových zvonů, pořízených
jako náhrada za zvony sebrané k válečným účelům II. světové války. Pořízeny byly péčí
P. Františka Jičínského, bývalého faráře mušovského a posvěceny 12. září 1971. Na
letošní rok připadá také 300. výročí našeho nejstaršího a zároveň nejmenšího zvonku
„umíráčku“ z roku 1711. Dny 12. září i neděli 11. září měl otec generální jiţ obsazené,
proto nemohl přijet a slavením pověřil mě: „Seš tady farář, tak to zvládni sám.“ Slavili
jsme oba dny, v neděli i v pondělí a mše sv. byla obětována za všechny, kdo na zvony
přispěli finančně i prací a také za všechny, kdo o ně pečovali a i dnes pečují. V kostele je
vývěska k tomuto výročí s fotografiemi zvonů od p. Luboše Hrona. Děkujeme jemu a
součastnému mechanikovi zvonů p. Luboši Macharovi. Zvony nesou jména svatých:
Cyrila a Metoděje – 800kg – nedělní a sváteční zvon, Panna Marie – 400 kg – polední
zvon 3x denně a Jan Křtitel – 50 kg – umíráček.
Termínem vyhovujícím otci vikáři bylo 21. září 2011. Důvodem jeho „pastorační –
pastýřské“ návštěvy bylo zařazení dospělé ţadatelky o svatý křest mezi „vyvolené“ –
čekatele křtu s jistým příslibem církve, ţe bude pokřtěna. Druhým důvodem návštěvy
představeného církve bylo setkání s mladými křesťany, kteří se připravují k přijetí
svátosti křesťanské dospělosti, zvané biřmování. Je v plánu v neděli 6. listopadu 2011 v
10 hodin dopoledne v kostele v Pasohlávkách, neboť podnět vyšel odtud.
Protoţe fara je zatím neobyvatelná a farnost nemá jinou místnost, kde bychom mohli
tak vzácného hosta posadit a pohostit, velmi jsem uvítal nabídku pánů místostarosty i
starosty přijat otce generálního na obecním úřadě. Při té příleţitosti jsem navrhl setkání
otce generálního vikáře, coby zástupce církve, s představiteli naší obce, coţ bylo oběma
stranami přijato.
Otec generální vikář Mons. Jiří Mikulášek přijel sám autem ke kostelu. Po pokloně v
kostele si prohlédl faru. Od 16:30 proběhlo setkání s p. starostou i místostarostou v
zasedací místnosti. Děkujeme p. sekretářce za kávu a svačinku. Mluvilo se o poválečné
historii obce, o návštěvách bývalých obyvatel, jejich slavení Boţího Těla v našem
kostele a modlitbách na hřbitově, o vstřícnosti obce k nim a jejich vděčnosti i finančních
darech na obnovu památek. Je jim vţdy nabídnut k setkání dům dr. Karla Rennera,
prvního presidenta Rakouska postavený na místě jeho rodného domu. Otec generální i
pan farář obdrţeli od p. starosty knihu „Paměti Dolních Dunajovic“ vydanou péčí
obecního úřadu. Otec generální daroval představitelům naší obce stručné dějiny
brněnské katedrály. Druhým tématem besedy na obci byla dunajovická fara. Knězi stačí
k bydlení jedna čtvrtina. Ostatní prostory by měly slouţit k aktivitám farnosti, které jsou
zatím malé. Bylo by tedy moţné a otec generální vikář souhlasil, nabídnout prostory fary
i pro veřejné a obecní potřeby. Návrhy, které byly vysloveny:
- sál v přízemí vlevo – krojové mládeţi k přípravě hodů – pevná podlaha, dá se tančit,
a také pěveckým sborům k nácviku zpěvů

- sál v poschodí – stálá expozice archeologických nálezů a dějin Dolních Dunajovic
- přízemí vpravo – farní kavárna a informační centrum pro turisty
- poschodí vpravo – byt kněze
- sklep pod farou – pro potřeby faráře
- sklep vedle fary – vinařům k prezentaci vín
Máte-li další návrhy k vyuţití fary pro veřejnost nebo pro obec, ozvěte se.
Dalším programem návštěvy otce generálního vikáře byla mše sv. v kostele v 18-19
hodin, spojená s přijetím dospělé katechumenky
mezi vyvolené ke křtu. Byla účastna i její rodina z
Bořetic a také naše mládeţ připravující se k sv.
biřmování a jejich rodiny.
Po mši sv. asi od 19:30 do 21 hodin proběhlo v
sále domu dr. Rennera setkání otce vikáře s naší
mládeţí, na které se velmi těšil. Milé a poučné bylo
jeho vyprávění o svém ţivotě, zvláště o cestě ke
kněţství. Biřmovanců – mládeţe chtějící přijat sv.
biřmování se ptal, zda jiţ znají svoje biřmovací
jméno, to je jméno světce či světice, které chtějí mít
jako svůj vzor. Mají znát jeho ţivot a přátelit se s
ním – modlitbou, coţ je důleţité duchovní pouto.
Maminkám i mládeţi děkuji za občerstvení, nám
kněţím dokonce za teplou večeři a dunajovickým
vinařům p. Martinu Šebestovi a p. Miroslavu
Kovácsovi za dar vína pro generálního vikáře i pro
mne.
Bylo to pěkně proţité odpoledne i večer. Otec generální vikář i já jsme velmi
spokojeni a všem mnohokrát děkujeme.
Já děkuji obci Dolní Dunajovice a také pěveckým sborům dunajovickým za zaplacení
kapely Zlaťulky z Hlohovce, která doprovázela naši farní slavnost Boţího Těla v neděli
26. června 2011 v kostele i při průvodu obcí a krojované chase za účast.
P. Josef Kohoutek, farář

ZŠ a MŠ informuje
Ve čtvrtek 1. září jsme zahájili školní rok 2011 – 2012. Do 1. třídy rodiče přivedli 18
dětí, v Perné máme nyní pouze dva prvňáčky. Ve škole máme 185 ţáků. Do mateřské
školy chodí 54 dětí.
Začali jsme všichni zdraví, odpočatí a natěšení nejen na všechny akce, ale hlavně na
zrekonstruovanou, v podstatě novou tělocvičnu. První vběhnutí do tělocvičny by si měli
ţáci odbýt na začátku listopadu.
Čeká nás 10 měsíců intenzivní školní práce obohacené o jiţ zmíněné akcepoznávací, sportovní a kulturní. Doufáme, ţe naši ţáci budou v rámci svých moţností
úspěšní, rodiče spolupracující a spokojení. Plenární schůze Sdruţení rodičů a přátel
školy se uskuteční v pondělí 3. 10. 2011 od 17.00 hodin ve škole. Všechny zveme.
Mgr. Sylva Šlosarová, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ

Společenská kronika
Jubilea

Narození

Červenec
Matěj Hamerník
Miroslav Josefík

Červenec
Max Josef Otáhal
Petr Šipka

Srpen
Valerie Stávková
Drahomíra Šopáková
Alois Pitra
Marie Kmentová
Marie Kořínková
Zdeňka Směřičková
Marie Macharová
Josef Kratochvíl
Anna Štrausová
Věra Skoumalová

Srpen
Adéla Benová
Alex Kuruc

Červenec
Cecílie Klempová
Miloslav Tobolák

87 let
79 let

Září
Boţena Zbránková
Rudolf Musil
Marie Volaříková
Drahomíra Dohaničová
Ludmila Kopřivová
Ludmila Ševčíková
Marie Hrabcová
Josef Pitra

Srpen
Libuše Dubová

87 let

Svatby
Červenec
Frank Fischer Broegger
Dolní Dunajovice
Irena Hrnčířová
Dolní Dunajovice
Září
Vladimír Mikel
Dolní Dunajovice
Nikola Ryšánková Dolní Dunajovice

Září
David Guţik

Úmrtí

Něco vám v obci nebo ve
zpravodaji schází? Chcete se
vyjádřit? Rádi zveřejníme i Vaše
názory.
Příspěvky můţete doručit do
kanceláře OÚ, nebo na e-mail:
redaktor@dolni-dunajovice.cz
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René Čeman
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