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Hody
Konec prázdnin patří již tradičně
krojovým hodům. Letos se konaly v
termínu vysvěcení kostela sv. Jiljí, a
to první víkend v září. Dlouhé měsíce
před hody jsme se scházeli a vítali
"kaštánky", tancovali a učili se zpívat
mnoho nových písniček. K radosti
hodů se poskládalo 17 krojových
párů se třemi sklepníky. Je to
obrovský úspěch poskládat tak
početnou
skupinu
krojovaných,
jelikož v minulosti hody obohacovala
takřka třetina z nás. Veškeré přípravy
nastaly v úterý před hody, kdy jsme
jeli pro hodovou máju do Bořího
lesa. Čtvrtek patřil stavění máje,
která se tyčila do výšky 38,5 m.
Letos po dlouhé odmlce i "zasvítila".
Celý předhodový týden nám počasí
přálo, avšak v hodovou sobotu se
počasí pokazilo. Ranní průvod na mši
doprovázely přeháňky, které se
držely až do oběda. To byl hlavní
důvod, proč se více jak polovina
děvčat neoblékla do kroje. Po obědě
se počasí trošku umoudřilo a my,
šohaji, jsme si mohli postupně
vyzpívávat svá děvčata. Nakonec celý dlouhý průvod i s obecenstvem dorazil na taneční
parket, kde čekalo několik sól ve formě mašliček a dobrého vína. První kousek
krojovaných překazil déšť. Přivítali jsme i několik přespolních, bohužel přistup
organizátorů nás zklamal. Večerní zábava proběhla bez deště, a tak jsme všichni mohli
hodovat do pozdních ranních hodin. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Šohajka,
která si nás svým hraním nezískala. Hodovou neděli rozzářilo slunce, které nás
doprovázelo po zbytek dne. K dobré náladě nám vyhrávala dechová hudba Zlaťulka, se
kterou jsme byli nadmíru spokojeni. Letos hošije proběhly v neděli s menší účastí než
předešlé roky.

Hlavním stárkem na příští
rok byl zvolen Miroslav
Vrábel, který tak vystřídá
Pavla Karlíka s Bárou
Hronovou.
Přejeme
mu
úspěšný stárkovský rok.
Přivítali jsme přespolní z
Drnholce, Rakvic, Valtic,
Mikulova,
Hlohovce,
Podivína, Lanžhota, Perné a
Popic.
Velký
dík
patří
sponzorům, a to vinařství
Baláž,
vinařství
Tichý,
vinařství Mlýnek, vinařství Holec, vinařství Kovacs, Vinofrukt, dále panu Kališovi za
spojení máje, mužskému a ženskému sboru za vzájemnou pomoc a spolupráci, obci
Dolní Dunajovice za podporu a poskytnutí prostoru ke cvičení, pekařství MAJA za
snídani a v neposlední řadě všem rodičům krojovaných.
Doufáme, že letošní hody patřily k těm lepším ročníkům a vy jste si je užili alespoň
tak jako my.
Už třetím rokem pořádáme Dívčí vínek, který se koná 20. října. Tímto bychom Vás
chtěli co nejsrdečněji pozvat. Letos se ponese v duchu Halloweenu, k tanci a poslechu
bude hrát dechová hudba Zlaťulka.
Za chasu Pavel Karlík a Tereza Hodoňová

Vinobraní 2012
V sobotu 15. září
se uskutečnil již 5.
ročník obnoveného
Dunajovického
vinobraní. Pořadatelé
z ČZS
Dolní
Dunajovice zajistili
nejen bohatý kulturní
program, ale také
chutné občerstvení.
Protože i počasí bylo
akci
příznivě
nakloněno, mohli se
hosté
z blízka
i
z daleka na návsi
dobře bavit dlouho do noci. Odpolední program se líbil hlavně dětem, a proto měli
rodiče čas na ochutnávání všech připravených dobrot. A večer se zase potěšili při hudbě
vyznavači dechovky.
Všem pořadatelům patři náš dík a můžeme se doufám těšit na příští ročník 2013.

Tenisový klub Dolní Dunajovice
11. srpna proběhl na tanečním parketu 11. ročník Letních slavností vína. Potvrdila se
předpověď vinařů, že loňský rok patřil mezi ty kvalitní a téměř 550 vzorků vín toho bylo
jasným důkazem. Velké poděkování proto patří všem vinařům a vinařským firmám, kteří
se na této nebodované degustaci podíleli dodanými vzorky.
Horší už to bylo s návštěvností. Špatné počasí a konkurenční akce v okolí znamenaly
nižší počet návštěvníků i degustujících, což nám ve výsledku znemožní dobudovat
zázemí sportovního areálu a vrátit půjčky, které si tenisový klub vzal na rozjezd. Přesto
naplníme jeden z našich hlavních cílů, kterým je podporovat sportovní mládež formou
sponzorského daru ve výši 10.000 korun pro TJ Sokol Dolní Dunajovice, kterému se
poslední dobou práce s mládeží daří.
Jsem přesvědčen o tom, že zázemí získává stále větší oblibu u veřejnosti i díky
přesunu startu a cíle Štěpánského běhu ke kurtům, vybudování kluziště v zimních
měsících na volejbalovém kurtu. Projevuje se to zvýšenou návštěvností tenisových kurtů
i pronájmem společenské místnosti k rodinným oslavám.
Jiří Schnelly

Informace OÚ
Ve dnech 12. a 13. října se uskuteční volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a
Senátu. Volební lístky byly doručeny do domácností, popřípadě si je mohou občané
vyzvednout přímo ve volební místnosti. Volební místnost pro oba volební okrsky v obci
se nachází v sále Dr. Karla Rennera na ulici Poštovní. Případné druhé kolo voleb do
senátu se uskuteční ve dnech 19. a 20. října, volební lístky budou pouze ve volební
místnosti.
Stále častěji obcházejí občany různí prodejci, kteří občanům nabízejí především
změnu dodavatele elektřiny nebo plynu. Tito lidé se mnohdy odvolávají na to, že je
posílá obec a jsou velmi neodbytní. Obec v žádném případě nikoho za občany neposílá.
Doporučujeme všem občanům, aby zvážili, zda takové obchodníky do domácnosti pustí
a budou s nimi jednat. I v naší obci je několik občanů, kteří byli jednáním podobných
„obchodníků“ poškozeni a takto pod nátlakem uzavřené smlouvy se jim dost prodražily.
V měsíci září se uskutečnilo výběrové řízení na firmu, která bude od nového roku
svoz odpadů z obce provádět. Protože výběr nebyl dosud ukončen, budou občané
podrobně informováni o způsobu svozu v okamžiku, kdy bude svozová firma známa.
Poplatek za svoz odpadu se pro rok 2013 nebude měnit a činí 500 Kč na osobu.
Ještě jednou k parkování v obci. Někteří řidiči stále ignorují značky „Zákaz stání“ na
ulici Poštovní. Protože od jejich instalace uběhlo již několik měsíců, požádá obec policii,
aby dohlédla na jejich dodržování.
Byla dokončena vloni započatá oprava polních cest v katastru obce. Doufáme, že ti,
kteří je nejvíce potřebují, tedy vinaři, je nebudou poškozovat tím, že na ně budou z vinic
natahovat hlínu nebo budou při vyjíždění z vinic zapomínat zvednout nářadí za
traktorem.
Obec připravuje kulturní kalendář na rok 2013. Vyzýváme zástupce všech spolků,
sdružení, které by měly zájem uspořádat v roce 2013 v obci kulturní, sportovní, či jinou
veřejně přístupnou akci, aby do konce října doručili do kanceláře OÚ seznam těchto
akcí s navrhovaným termínem konání a kontaktem na osobu, která by se za organizaci
zúčastnila koordinační schůzky začátkem listopadu, kde bude kulturní kalendář sestaven.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Za Dunajek upřímné díky!
Série akcí, jdoucí bezprostředně s několikadenním odstupem za sebou, to patřilo k
začátku léta s dětským národopisným souborem Dunajek.
Zpočátku netradiční termín letos již 8. dětských krojovaných hodečků, jenž se v
měsíci červnu osvědčil oproti předchozím ročníkům v měsíci srpnu, odstartoval
souborové akce a vystoupení.
Letní počasí v hodečkovou neděli 17.6. přálo a před dům letošní hlavní stárečky
Lucie Navrátilové přišla s krojovaným průvodem spousta místních i „přespolních“
milovníků folkloru.
Hlavní
stáreček
Roman Strbačka nejen
svým verbuňkem, ale i
zpěvem a tancem všem
ukázal, že se v Dunajku
na zkouškách opravdu
pracuje. Pohostili jsme
pozvané hosty, letos jsme
mimo dětské soubory z
okolí přivítali i slovenský
Brodčánek a ti nám na
oplátku
všichni
na
tanečním parketu ukázali
písně a tance z jejich
regionu.
Vrtěné, sólečka, hošije
a vše co k hodečkům patří roztancovalo všechny, i nekrojované a odpoledne bylo
proloženo třemi tanečně-zábavnými soutěžemi pro děti a ti nejlepší byli odměněni.
Pár dní po hodečkách jsme se s dětmi z Dunajku připravovali na zahraniční účast na
40. mezinárodním folklorním festivalu v italském Udine. Po noční dlouhé cestě jsme s e
ráno 5. 7. s dětmi proháněli po mořské pláži a vpodvečer docestovali do městečka Buja.
Zde nás čekal úžasný několikadenní program plný tance z různých států, hudby,
vystoupení, výborných italských specialit, shlédli jsme kus historie v podobách nejen
muzejních…. Program, který pro nás Italově přichystali, byl vskutku pestrý. Poznali
jsme nové přátele ze španělské Ibizzy i ze srbského Valjeva, se kterými jsme po celou
dobu nocovali v lyceu a více se tak oproti ostatním spřátelili.
Každodenní program byl vskutku náročný, ale zato opravdu pestrý, máme na co
vzpomínat! A právě to se i zpáteční cestou znásobilo, kdy se nám v autobuse stala
nepříjemná událost. Před tunelem v rakouských Korutanech začal autobus hořet. Stihli
jsme všichni včas před plameny z autobusu utéct. Velké děti se v daný okamžik
postaraly o ty menší. Pan řidič se snažil hasit ze všech sil, ale plameny šlehali a oheň se
yrozpoutal v žár s několikametrovými plameny. Během krátké doby zasahovali u požáru
na 4 desítky rakouských hasičů a o nás se postarali záchranáři a dálniční policie, která
nám v deštivých a chladných Alpách poskytla zázemí na policejní stanici, kde jsme v
nejistotě a bez všech i osobních věcí zůstali přes noc.

Unavení a smíření s tím, že nám shořelo úplně vše, se v nočních hodinách změnilo v
radostnější, když nám sdělili, že zavazadlový prostor našeho autobusu stihli zachránit.
Ovšem téměř všechny věci, které jsme měli ve vrchní části autobusu, shořely. Hudební
nástroje včetně futrálů a příslušenství, elektronika, batůžky s drobnostmi… ale to
nejcennější se zachránilo - všechny životy dětí i dospělých – doprovodu, kteří s námi
cestovali a p o celou dobu se starali o všechny děti! Děkujeme za vše!
Pan Vrábel okamžitě reagoval a po nehodě vyrazil náhradním busem, aby nás přivezl
včas do rukou našich nejbližších, kteří na nás plni hrůzostrašných zpráv z médií
netrpělivě několik hodin čekali. Celou cestu do ČR byl pan Vrábel doslova telefonicky
bombardován médii, aby se vyjádřil k tragédii. Zvláštní, jak se novináři a reportéři tyto
zprávy dozvídají kosmickou rychlostí. Unavení jsme při příjezdu ještě čelili záběrům
kamer a dotazům reportérů, aby v hlavních zprávách mohli naše TV zprávy obohatit o
drama dětí v hořícím autobuse….
Následující dny
jsme se v tisku
dočítali o našem
požáru.
Přitom
jsme se chystali na
další akci, rok
očekávanou bezvatýdenní záležitost –
tábor s Dunajkem.
Letos na téma
Popletené pohádky
jak je neznáme,
aneb Rumburakova
past.
Téměř
pohádková
Vranovská
přehrada se ukázala
jako ráj pro naše
dovádění. Pohádkové bytosti celý týden zachraňovaly ukradené pohádky, dostávaly se
do ohrožení rumburakových spárů. Ale společnými silami jsme zachránili ukradenou
kouzelnou pohádkovou knihu a zachránili tím i pohádkové bytosti. Během táborového
týdne jsme se naučili spoustu nového, poznali bezva nové kamarády, zažili napínavé
dobrodružství a už se těšíme na další ročník.
Ještě nevybalené věci z tábora a doma mne čekalo několik příjemných až dojemných
překvapení. Místní samoobsluha COOP – Jednota uspořádali finanční sbírku na nákup
nových hudebních nástrojů, které shořely. Pan farář Kohoutek uspořádal bohoslužbu pro
děti z Dunajku s následnou finanční sbírkou také pro nás.
Dalšími dobrovolnými finančními dary přispěli: SPCCH D. Dunajovice, pan
Valdemar Kraus, manželé Volavkovi, paní Volaříková, vinařství Baláž, drnholecké
Babské hody. Tímto bych za vedení DNS Dunajek i za děti chtěla poděkovat za finanční
příspěvky, které jste vy, jako občané a hlavně ti, co nám fandí a podporují, věnovali do
sbírky. Skromné, ale upřímné: Děkujeme!
Za DNS Dunajek, Marcela Kurucová

Vzpomínka na pana Michala Lelíka
Od 17. listopadu 2011 platí zákon 262 o účastnících odboje a odporu proti
komunismu. Zákon přišel velmi pozdě, ale díky Bohu, že je. V jeho preambuli
(mimo jiné) stojí, že: Česká republika – parlament jsa odhodlán trvale
připomínat ideály vlastenectví, cti, statečnosti a sebeobětování dalším
generacím, vyslovuje hlubokou lítost nad nevinnými oběťmi komunistického
režimu.
S úctou, obdivem a pokorou se skláním před světlou památkou pana Michala
Lelíka a jeho manželky. Pan Michal Lelík byl ve svých 31 letech odsouzen na
doživotí, s pozdějším snížením na dvacet let, pro trestný čin velezrady podle §
86/1950 Sb. odst.1. Dovoluji si citovat rozsudek: „ ... kterýžto čin, byl obžalobou
spatřován v tom, obžalovaní v první polovině roku 1951 vytvořili protistátní
skupinu, která měla rozbíjet JZD, terorizovat funkcionáře JZD, KSČ a národního
výboru, ničit majetek JZD a jeho členů, aby bylo docíleno rozpadnutí JZD a
takto způsobili nedostatek, ukrývali protistátně činné osoby prchající před
zatčením a v konečné fázi své činnosti počítali s válkou, kdy se chtěli přidat na
stranu nepřátel, v týlu provádět sabotáže a tak přispět ke zvratu státního zřízení a
k návratu kapitalizmu, čímž se obžalovaní spolčili k pokusu o zničení, nebo
rozvracení lidově demokratického státního zřízení a společenského řádu
republiky, které jsou zaručeny ústavou.“ Konec citace. Je nepochopitelné, že
takovýto soudní blábol mohl mladého člověka, otce čtyř dětí (nejmladšímu
Vasilkovi bylo teprve 7 týdnů), který se svojí ženou bojovali ve válce proti
Hitlerovi, přežili boje na Dukle a vrátili se s vítěznou armádou generála Svobody
do vlasti, vůbec odsoudit.
Až v roce 1960, se teprve čtyřicetiletý Michal Lelík vrátil z komunistického
vězení na amnestii. Doma manželka s dětmi snášela těžkou dobu diktatury
proletariátu, v Dolních Dunajovicích představovanou soudruhy Matějem
Svobodou, Františkem Gevěrou, Leopoldem Levákem, Aloisem Forštem. Byli
svědci, kteří popisovali jednu situaci, když paní Lelíková přišla požádat o
povolení k návštěvě manžela ve vězení, které spoluuděloval i MNV, jak tehdejší
předseda „vytáhl“ ze zásuvky stolu pistoli, namířil na paní Lelíkovou a prohlásil,
že nejraději by vystřelil.
Paní Lelíková povolení k návštěvě nedostala ani tehdy, když s ní měla jet za
tatínkem asi desetiletá Maruška, která ještě dnes potkává pána, který způsobil, že
za tatínkem nesměla.
Tehdejší funkcionáři (někteří s námi dosud žijí) postupovali proti Lelíkově
rodině velmi nekompromisně. Plnili stranický úkol horlivěji, než se od nich
očekávalo. Nepřemýšleli o lidech, právu, mravnosti, spravedlnosti a úctě k
člověku. Politický vězeň byl pro ně nepřítel režimu a podle toho se chovali i k
jeho ženě i k jeho dětem. Jako „Damoklův meč“ visela nad Lelíkovými dětmi
hrozba, že budou matce odebrány a dány do dětského domova. Rodina žila v

permanentním stresu. Hrozily sankce za nesplnění povinných dodávek
zemědělských produktů, soustavně někdo „šmíroval“, nastaly spory, který
majetek je ten zabavený otci při rozsudku o propadnutí majetku státu a ten, který
zůstává matce. Stále někdo na něco dohlížel, kontroloval a vyhrožoval.
Devítileté, po všech stránkách těžce zvládnutelné období zanechalo u
Michala Lelíka i jeho paní zdravotní komplikace, na jejichž následky předčasně
umírají.
Michalu Lelíkovi jsem měla tu čest, že jsem mu směla tykat. Byli jsme
naladěni na stejné politické frekvenci se shodnými názory k režimu – životu v
socialismu.
Paní Marie Lelíkové jsem si nevšedně vážila za její morální postoje, které
prokázala v celém svém životě hrdinky Československé armády, maminky,
ponižované ženy vězeňského „mukla“, samoživitelky rodiny, které komunistický
režim ubližoval, kde jen mohl.
Olga Dolníčková

DNS Dunajek
pořádá

Bazárek dětského zboží
který se uskuteční v sále kina

v sobotu 13. října od 14 do 18 hodin
Co nepotřebujete, prodáte. Co potřebujete, nakoupíte.
Občerstvení a doprovodný program pro děti je zajištěno.
V stejnou dobu a na stejném místě se uskuteční

Sbírka pro Charitu Brno
Sbírka se týká šatstva, textilu, lůžkovin, pokrývek, obuvi, hraček,
kočárků, nábytku, nádobí, elektroniky - vše funkční. Prostě cokoli, co
vám doma přebývá a mohlo by pomoci sociálně slabým rodinám a
matkám s dětmi v azylových domech apod.
Všem, kteří přispějí, předem děkujeme

Společenská kronika

Narození

Jubilea

Červen
Lukáš Buchta

Červenec

Červenec
Karolína Kvardová

Žofie Nečasová
Vladimír Bičan
Tinka Švejdová

Srpen
Abby Maria Caulfield
Max Blusk

Srpen
Valerie Stávková
Miloslav Svoboda
Marie Martincová
František Svoboda
Drahomíra Šopáková
Alois Pitra
Marie Kmentová
Marie Kořínková
Jan Garčic
Marie Macharová
Josef Kratochvíl
Petr Osička
Věra Skoumalová

Září
Jan Garčic
Jolana Závrská

Svatby
Červen
Aleš Šandera
Dolní Dunajovice
Zdeňka Směřičková Dolní Dunajovice

Kalendář kulturních akcí
Říjen
20. 10. 2. Dívčí vínek

Září
Božena Zbránková
Marie Volaříková
Růžena Válková
Drahomíra Dohaničová
Ludmila Kopřivová
Ludmila Ševčíková
Marie Hrabcová

kinosál

Prosinec
1. 12. Adventní Jarmark
náves
7. 12. Mikulášský košt Sál Dr. Rennera
9. - 11. 12. Výstava ručních prací
a vánočního pečiva Sál Dr. Rennera
18. 12 Zpívání pod vánočním stromem
náves
26. 12. Štěpánský běh
areál TK

Úmrtí

Registrační číslo: MK ČR E 11772

Červen
Anna Černá

86 let

Červenec
Rozalie Kňourková

82 let

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.

Srpen
Vladimír Flendrovský

66 let

Září
Vladimír Kališ

65 let
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