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Nakládání s odpady
Občané Dolních Dunajovic jsou již několik let zvyklí, že v sobotu dopoledne mají k
dispozici sběrné místo pro ukládání tříděného odpadu. Postupně dochází k rozšíření
sortimentu odpadů, které je možné zde odložit. Začínali jsme s papírem, plasty a sklem.
V současnosti je na tomto místě možné odložit ještě veškeré elektrospotřebiče,
pneumatiky, hadry a každou třetí sobotu v měsíci i tzv. velkoobjemový odpad.
Z mnoha stran slýchám, proč není možné odebírat tříděný odpad přímo v
domácnostech, jak to začali dělat v okolních obcích anebo proč nejsou po obci
rozmístěny kontejnery na tříděný odpad, jak to mají zase jinde? Tímto problémem se v
měsíci dubnu a květnu na několika svých zasedáních zabývala i rada obce. Rozmístění
kontejnerů po obci jsme již vyzkoušeli a neosvědčilo se. Kolem kontejnerů byl
nepořádek, a protože někteří občané nedokázali odlišit plast od papíru a navíc si
kontejnery na separovaný odpad pletli s popelnicí, bylo tedy již před mnoha lety
rozhodnuto o zřízení sběrného místa. Varianta s umístěním nádob na tříděný odpad
přímo v domácnostech bude ještě v průběhu prázdnin vyhodnocena.
Co radu obce vedlo k takovému rozhodnutí? Ekonomika celého provozu systému
odpadového hospodářství. Na svoz, třídění a likvidaci odpadů vynaložila naše obec v
loňském roce 1 010 100 Kč. V přepočtu na jednoho občana to je 582 Kč. Každý občan
zaplatil poplatek 440 Kč, zbytek tedy 142 Kč bylo uhrazeno z rozpočtu obce, celkem to
bylo 246 086 Kč. To bylo také důvodem k tomu, aby se poplatek pro letošní rok navýšil
na 500 Kč za občana. Ve srovnání s okolními obcemi jsou však naše náklady velmi
nízké, za komfort se totiž musí platit. V roce 2011 byly náklady na likvidaci odpadů v
okolních obcích v rozmezí od 775 Kč do 1093 Kč v přepočtu na jednoho občana. Část
nákladů se vrací zpět v podobě příspěvku za vytříděný odpad. Naší snahou je maximální
zefektivnění našeho systému.
Co je tedy možné očekávat v oblasti nakládání s odpady do budoucnosti? Budeme se
snažit o další rozšíření služeb. V příštím roce bychom chtěli rozběhnout sběr rostlinných
zbytků (tráva, větve, listí) z obce. Zvažujeme také výstavbu nového sběrného dvora, kde
by bylo možné odebírat ještě větší sortiment tříděných odpadů a ušetřilo by se tak na
pravidelném svozu nebezpečných odpadů.
Náklady na odvoz odpadů každoročně narůstají, záleží na každém z občanů obce,
jestli pomůže obci šetřit peníze, které mohou být využity ke zlepšování prostředí v obci.
Každý kilogram vytříděných surovin, který je odevzdaný na sběrné místo takovým
úsporám napomáhá.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Zhodnocení ankety z minulého zpravodaje
Téma: vybavení sportovního areálu
Po tři uplynulé měsíce, tedy březen až květen, byla dána možnost zapojit se svým
názorem do diskuse k plánovanému rozvoji sportovního areálu. Tato možnost byla
pomocí „Anketního lístku“ vhozeného do schránky na obecním úřadě, nebo hlasováním
v anketě na Facebooku na stránkách „Obec Dolní Dunajovice“, která je stále aktivní.
Slíbil jsem, že anketu vyhodnotím a bude k ní přihlíženo při přípravách nových projektů.
Do ankety se k 30. 5. 2012 zapojilo celkem 212 respondentů. 28 (13%) hlasovalo
pomocí papírových hlasovacích lístků a 184 hlasovalo (87%) na Facebooku.
Nejvíce hlasů a to celkem 69 !
Na druhém místě celkem 45
Na třetím místě celkem 34

získal minigolf
získala lezecká stěna
získala volná plocha – hřiště pro děti

11 hlasujících papírovou formou přidalo i jiné zajímavé podměty jako například
nový kulturní dům, lavičky do parků, oprava „malého hřiště“, zajistit dentistu, parkovací
plochy, opravy chodníků, oprava Bílé růže, a tak podobně. Za všechny podněty Vám
děkuji a věřte, že nám budou nápomocny při dalším rozhodování.
Luboš Hron, zástupce starosty

Informace OÚ
Jak si již mnozí stačili všimnout, bylo na ulicích Rudé armády a Poštovní instalováno
nové dopravní značení. Počáteční fáze přivykání bude v nejbližším období nahrazena
„upozorňováním“ od Policie ČR.
Na příjezdu do obce ve směru od podzemního zásobníku v ulici Kostelní byl
instalován zpomalovací retardér. Výstavba retardérů na všech vjezdech se připravuje.
V týdnu od 2. do 8. července čerpají pracovnice OÚ dovolenou. OÚ bude tedy
uzavřen.
Těsně před dokončením je vyznačení cyklostezky přes Dunajovické kopce, která
propojí Dolní Dunajovice s mezinárodní „Jantarovou“ cyklostezkou. Její délka bude
5,5 km a převýšení 100 m.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20. června 2012 projednalo závěrečný účet
za rok 2011. Celkové příjmy činily 19 801 350 Kč a výdaje 29 588 120 Kč. Podrobný
rozpočet obcí ČR je dispozici na www.rozpocetobce.cz.
Volby do zastupitelstva kraje a první kolo senátních voleb se uskuteční v pátek
12. a v sobotu 13. října 2012.
Od 1. do 31. července bude uzavřena místní knihovna. Znovu otevřeno bude ve
čtvrtek 2. srpna. V měsíci srpnu bude díky grantu od RWE Gas Storage instalována
zvedací plošina, která umožní využití knihovny i hůře pohyblivým čtenářům. Knihovna
také získala grant od ministerstva kultury na nové počítačové vybavení.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Oslava Dne matek
Český červený kříž ve spolupráci s Obecním úřadem Dolní Dunajovice pořádali v
neděli 13. května na tanečním parketu na náměstí oslavu Dne matek. Slavnost zahájil a
všechny přítomné přivítal starosta pan Mgr Hasník. Po jeho krátkém projevu následovalo
vystoupení národopisného souboru Dunajek. Se svým programem následně vystoupili
děti z MŠ, žáci ZS, kroužek s tancem Zumba pro radost, ženský pěvecký sbor a mužáci.
Na závěr zahrála k poslechu cimbálová muzika. Celá tato akce se vydařila. Všechny
ženy dostaly koláče, kávu a perníková srdíčka. I přes ne příliš příznivé počasí byla velká
účast. Program dětí i vystoupení sborů se velmi líbilo.
Děkujeme všem účinkujícím a učitelkám za pěkně připravený program. Sponzorům a
členkám ČČK za zajištění celého nedělního odpoledne. Dík patří také panu starostovi za
jeho pěkný přístup k celé této akci.
Za odměnu našim členům uspořádáme zájezd na hrad Vranov.
Marie Martincová, předsedkyně ZO ČCK

Vážení občané – vlastníci pozemků
před deseti lety, a to 10. 11. 2002, se konala v místním kině valná hromada Honebního
společenstva Dolní Dunajovice, která se řídí zákonem č.449/2001 Sb. o myslivosti. Na
této valné hromadě se hlasováním rozhodovalo o pronájmu honitby o výměře 1796 ha
katastru Dolní Dunajovice, volil se předseda a místopředseda honebního společenstva.
Na základě hlasování byla honitba pronajata místnímu mysliveckému sdružení
Slunný vrch. Roční pronájem činil 10,-Kč za hektar. Předsedou byl zvolen pan Miloslav
Šůstek a místopředsedou pan Zdeněk Šebesta. Myslivecké sdružení mělo za povinnost
platit roční nájem 17.960,-Kč honebnímu společenstvu a tuto částku každý rok řádně
platilo. Na valné hromadě bylo dohodnuto z nájemného vyplácet pouze větší vlastníky a
to: Pozemkový fond, Vinofrukt Dolní Dunajovice a Povodí Moravy. Zbylé nájemné
mělo honební společenstvo převádět na obec Dolní Dunajovice. Za uplynulých deset let
obdržel Pozemkový fond 11.675,-Kč, Vinofrukt Dolní Dunajovice 22.640,-Kč a Povodí
Moravy 14.160,-Kč. Na obec Dolní Dunajovice bylo převedeno 100.000,-Kč. Peněžní
prostředky, které zbývají v pokladně honebního společenstva, cca 30.000,-Kč budou po
ukončení desetiletého období a závěrečném vyúčtování převedeny na obec.
O novém desetiletém pronájmu honitby Dolní Dunajovice, předsedovi a
místopředsedovi se bude rozhodovat na valné hromadě, kterou honební společenstvo
svolává na sobotu 10. 11. 2012 v sále Domu Dr. Rennera se zahájením v 9.30 hod.
Pozvánka s programem jednání bude zveřejněna 15 dní předem na úřední desce
obecního úřadu.
Za Honební společenstvo Dolní Dunajovice: Ing. Miroslav Říman

Letní krojové hodky v Dolních Dunajovicích
Letošní první venkovní zábava patřila krojové chase, která již podruhé uspořádala
Letní krojové hodky. Celé akci předcházelo mnoho příprav, organizování a plánování.
V úterý před hodky
se dovezly májky a
špice z Bořího lesa
a přípravy mohly
začít. Strouhalo se,
zdobilo a zametalo.
Ve středu byly
dovezeny panem
Bartošem další dva
díly hlavní máji,
kterému bychom
chtěli poděkovat za
bezplatné
umožnění tohoto
stromu.
Vše
vyvrcholilo
ve
čtvrtek, kdy máju
spojil v jeden celek
Zdenek
Kubíček
z Valtic. Krásnou 23 m vysokou máju postavil jeřáb a už stačilo jen postavit, stany,
lavičky, nazdobit „charůpek“, navozit zboží do bufetu a pomalu se připravovat na
slavnostní okamžik. Vše překazil páteční déšť, kterého jsme se celý týden všichni
obávali. Ráno v sobotu ještě déšť přetrvával, ale kolem oběda se počasí trošku
umoudřilo a stálo na naší straně. V jednu hodinu se 13 krojovaných děvčat a 13
krojovaných šohajů společně s ženským sborem sešlo u restaurace Praha, kde si zatančili
pár „kůsků“. K tanci jim vyhrávala dechová hudba Legrúti z Velkých Bílovic, která nás
doprovázela po celý sobotní den. Poté vyšel krojový průvod na ulici Kostelní k 1.
stárkovi Pavlu Karlíkovi. Zde bylo připraveno malé občerstvení v podobě tradičních
koláčků, zákusků apod. Zahrálo se několik tanečních sérií a průvod pokračoval Kostelní
ulicí až na taneční parket pod máju. Následoval úvodní verbuňk „Pod tým našim
okénečkem“ který si šohaji odverbovali, a děvčata odtančila kolečko. Poté patřilo
několik písniček všem krojovaným, které zakončili vrtěnou.
Několik slov také pronesl pan starosta Mgr. Josef Hasník, který zde přivítal naše
přátele z Německa a Slovenska. Přítomné pozdravil také zástupce původních německých
obyvatel pan Gottfried Klug. I přes přeháňky, které zábavu doprovázely, se hosté domácí
i přespolní dobře bavili. Další odpolední zábava se nesla v duchu zpěvu a tance
s pláštěnkami a deštníky. Přivítali jsme také přespolní z Hlohovce a Podivína. O půl
osmé jsme odešli pochodem na večeři se vysvléknout z krojů. V 21:30 někteří z nás
nastoupili v podobě maškar. Děvčata si vyzkoušela, jaké je to v chlapeckých červenicích
a chlapci, jaké to asi je v naškrobených sukních. Všichni jsme se bavili až do brzkých
ranních hodin. Jen škoda, že se na večerní zábavu přišlo podívat málo občanů. Rozhodně
bylo o co stát .

Další den následoval velmi náročný úklid, na který jsme se všichni „moc těšili“ .
Za celou chasu bych chtěl poděkovat obci Dolní Dunajovice za spolupráci, našim
německým přátelům za finanční pomoc, panu Bartošovi za poskytnutý strom na máju a
dalším, kteří jakýmkoli způsobem pomohli a nadále pomáhají. DĚKUJI.
Za chasu Pavel Karlík, Michaela Petříková

1. PŘEHLÍDKA OTEVŘENÝCH SKLEPŮ OBCÍ
BŘEZÍ a DOLNÍ DUNAJOVICE
Vážení spoluobčané, jak si mnozí z Vás
jistě všimli, proběhla v naší obci ve dnech
23. 6. a 24. 6. 2012 1. PŘEHLÍDKA
OTEVŘENÝCH SKLEPŮ BŘEZÍ a
DOLNÍ DUNAJOVICE. Do této akce se
zapojilo celkem 18 vinařství z obou obcí,
z naší
obce
VINAŘSTVÍ
BALÁŽ,
BAŘINA, MIKROSVÍN, VINAŘSKÝ
DVŮR U MLÝNKŮ, VINAŘSTVÍ
HAMERNÍK, HOLEC, ŠOMAN, ŠUSTR,
TICHÝ, VOLAŘÍK a ZÁMEČNÍK.
Vstupné na tuto akci bylo v sobotu 600,- Kč
v neděli 400,- Kč a v předprodeji 500,- Kč. V ceně vstupenky byla sklenička, plánek se
sklepy vinařů, kyvadlová doprava mezi obcemi, dva kupony v hodnotě 100,- Kč na
nákup vína dle vlastního výběru od jakéhokoliv vinaře a možnost ochutnávky minimálně
šesti vzorků u každého vinaře. Po sobotní návštěvě vinařství mohli návštěvníci zavítat
také na Jánské hody v Březí a u nás na První prázdninovou zábavu. Počasí nám všem
přálo, prezentace této akce byla také úspěšná a tak se naší akce zúčastnilo celkem 313
návštěvníků ze všech koutů naší země ale i zahraničí. Samozřejmě, tak jako když se dělá
něco nového, tak i my jsme se nevyhnuli některým
organizačním nedostatkům, ale víme o nich a na
příští ročník se připravíme zase o něco lépe.
To, jestli byla akce úspěšná a splnila svůj cíl a
to přivést lidi do našich obcí a ukázat jim výsledek
práce a um nejen našich vinařů, si musí každý
zhodnotit sám a ukáže to až čas. Pro mě je důležité
že se všichni zúčastnění dokázali spojit a domluvit
a tuto naši práci společně představili široké
veřejnosti.
Na závěr bych chtěl poděkovat Jindrovi
Kadrnkovi za jeho vytrvalost a trpělivost s námi,
našim blízkým za podporu a také sponzorům z naší
obce a to OBCI DOLNÍ DUNAJOVICE, ČSZ
DOLNÍ
DUNAJOVICE,
VINAŘSKÉMU
DVORU U MLÝNKŮ, HOTELU RÉVA a
VINOFRUKTU a.s. Dolní Dunajovice.
Za rok na viděnou!
Za vinaře z Dolních Dunajovic Jiří Zámečník

Ohlédnutí za sezónou – TJ Sokol
Tak už nám zase začalo léto, a to je období odpočinku a dovolených, ale ve sportu a
fotbale zvlášť to tak úplně neplatí. Je to období, kdy jedna sezona končí a po pár týdnech
volna se rozbíhá na začátku srpna nová.
Jak už bývá zvykem, tak stojí za zmínku zhodnotit, co se událo, co se povedlo,
případně nepovedlo. Po sportovní stránce jsme dosáhli největšího úspěchu v
mládežnické kategorii.
To, že nám hraje nejmladší základna žáků, kde bohužel ubývá chlapců, ale zase
přibývá dívek je záležitost standardní a potřebná pro budoucnost.
V kategorii dorostu
jsme dosáhli na vrchol
možného, a to vítězství
v okresním přeboru s
náskokem 9 bodů. Tato
věc se v předchozí
historii
nikdy
nepodařila. Je to velký
potenciál i pro kategorii
mužů a také potvrzení,
že systematická práce
od základny přes žáky
až po dorost měla smysl.
Hráči, kteří se na tomto
úspěchu podíleli, si tak
prošli všemi těmito
kategoriemi.
Za zmínku stojí i mužstvo mužů, které se po sestupu do IV. třídy doplnilo o několik
hráčů z dorostu a skončilo na druhém místě. Díky koeficientu s ostatními mužstvy z
dalších skupin se po roce vrací do III. třídy.
Ještě se vrátím k základně žáků. Ta se 16. 6. zúčastnila turnaje OFS Břeclav a při
účasti 8 mužstev skončila při stejném bodovém zisku jen s horším poměrem vstřelených
branek na krásném 3. místě a domů si dovezla pohár a každý hráč, hráčka medaili.
Sport, tak jako každá jiná zájmová činnost nejde dělat bez zázemí a organizace. To je
největší nedostatek, a jak se dá zjistit v okolí, nejen u nás. Při poslední výroční schůzi,
která proběhla 25. 3., se v sále Dr. Rennera sešlo 15 hráčů, 3 členové výboru, jeden
neaktivní člen výboru a pan starosta Hasník.
Po standardních úkonech, jako je hospodaření a vyhodnocení soutěží se v diskuzi
řešila otázka nového vedení. Situace se bohužel nezměnila, a i přes uvolněnou funkci
předsedy TJ se nenašel nikdo, kdo by měl zájem se angažovat. Proto na žádost hráčů
zatím zůstal stav beze změny. Snad se to v blízké budoucnosti změní a najdou se zájemci
s chutí a myšlenkou pomoci.
Na závěr ještě přidávám dík všem rodičům od nejmenších žáčků, kteří se zapojili do
pomoci při dopravě na zápasy a samozřejmě do povzbuzování při samotných zápasech.
Za TJ Sokol Dolní Dunajovice, Roman Pekárek

Základní škola informuje
V závěru školního roku vždy
bilancujeme, hodnotíme, co se
povedlo. Po přijímacích zkouškách
byli z naší 5. třídy přijati čtyři žáci
na
víceleté
gymnázium
do
Mikulova, Kateřina Pokorná byla
ze všech přihlášených nejlepší. 20
žáků z 9. třídy bylo přijato na
střední školy a učiliště. 1 žákyně na
mikulovské gymnázium, 11 na
střední školy s maturitou, 8 na
učební obory.
Žáky čeká odměna za jejich
práci v podobě vysvědčení a poté 2
měsíce očekávaných prázdnin. Všechny akce, které naplánujeme vždy v září, jsme až na
drobné výjimky, s žáky absolvovali.
Všechny třídy každý rok navštíví místní knihovnu, divadlo Radost v Brně, uskuteční
vzdělávací den v Centru ekologické výchovy CHKO Pálava v Mikulově a školní výlet.
Žáci 2. a 3. třídy mají plavecký výcvik v bazénu v Hustopečích, 4. a 5. třída dopravní
výchovu, 7. třída lyžařský výcvik v Beskydech. Kromě jmenovaného má každý ročník
naplánované mimoškolní akce, které se týkají přímo jejich učiva a činností.
Zúčastnili jsme se opět vědomostních, uměleckých a sportovních soutěží. Všechny
děti chválíme, jmenovitě uvedeme ty nejlepší.
Matematická soutěž – Ondřej Sláma z 5. tř. – 1. místo v České republice v
mezinárodní soutěži „Matematický klokan“.
Atletické soutěže- nejlepší běžkyně krátkých
tratí Tamara Jakubcová ze 3. třídy.
Dopravní soutěž - 2. místo v okrese starší žáci.
Žáci naší školy tradičně vystupují na besídce
pro důchodce, zpívání pod vánočním stromem,
předtančení na plese, vystoupení ke Dni matek.
V úterý 26. června se žáci předvedou s tím, co
nacvičili, na školní akademii v místním kinosále. V
pátek 29. června slavnostně ukončíme školní rok
2011- 2012, v Dolních Dunajovicích v „nové“
tělocvičně a v Perné v kapli. Vycházející žáky čeká
slavnostní obřad s předáním vysvědčení na obecním
úřadě, ostatní se loučí se školním rokem se svými
učiteli ve třídách.
Dětem přejeme co nejhezčí prázdniny, všem
zaměstnancům naší školy zaslouženou dovolenou.
Všem na závěr šťastný návrat v září do školních lavic.
Mgr. Sylva Šlosarová, zástupce ŘŠ

Společenská kronika
Jubilea

Úmrtí

Duben

Březen
Marie Kapplerová

98 let

Květen
Marie Feráková
Miroslav Kňourek
Ludvík Kňourek

79 let
67 let
61 let

Milan Bilíček
Veronika Válková
Markéta Malíková
Rozalie Kňourková
Jiřina Petrželová
Marie Pekaříková
Květen
Jiří Pavlát
František Bařina
Blaženka Chludilová
Amálie Pitrová
Božena Straková
Petr Nechuta
Červen
Kristína Kratochvílová
Marie Kopřivová
Olga Pitrová

Narození
Květen
Monika Svobodová

Svatby
Březen
Ing. Zbyněk Hasník
Dolní Dunajovice
Ing. Lenka Kroupová
Přeštice
Červen
Aleš Tiefenbach Dolní Dunajovice
Alena Studeníková Jasenná
Petr Hrabal
Dolní Dunajovice
Lenka Doleželová Vilémovice

Kalendář kulturních akcí
Červenec
7. 7.
Červencová noc
28. 7. Pytlácká noc

náves
náves

Srpen
11. 8. Letní slavnosti vína
31. 8. Předhodová zábava

náves
náves

Září
1. - 2. 9. Hody
15. 9. Vinobraní

náves
náves

Říjen
20. 10. 2. Dívčí vínek

kinosál

Prosinec
1. 12. Adventní Jarmark
náves
7. 12. Mikulášský košt Sál Dr. Rennera
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