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Jaro ve znamení vína
Vážení spoluobčané,
i když to tak venku zatím nevypadá, máme tady jaro a
s ním jsou spojeny mnohé akce, na kterých se můžete
seznámit s výsledky práce našich i přespolních vinařů.
První takovou velkou akcí bude FESTIVAL
OTEVŘENÝCH
SKLEPŮ
–
JARO
NA
MIKULOVSKU 2013. Jedná se o 5. ročník jarního
festivalu pod heslem „Víno a kultura ve sklepech jižní
Moravy“, který pořádá NADACE PARTNERSTVÍ
o.p.s. Své sklepy otevře 35 vinařů v Mikulově, Bavorech, Březí, Perné a samozřejmě
také u nás v Dolních Dunajovicích. Festival začíná v sobotu 13. dubna, kdy se sklepy
otevřou v 10.00 hodin a uzavřou se v 21.00 hodin, v neděli 14. dubna bude otevřeno od
10.00 do 15.00 hodin. Centrální registrační místo je v areálu mikulovského gymnázia na
ulici Komenského. Součástí celého festivalu bude také bohatý doprovodný program.
Cena vstupného je 890,- Kč při nákupu přes E-SHOP, při nákupu na místě je to 990,Kč, za tuto cenu získáte volný vstup do všech festivalových míst, bezplatnou degustaci
více jak 300 vzorků vín, startovní balíček se stylovou taškou, skleničkou a tištěným
průvodcem, dále kupón na nákup vín v hodnotě 200,- Kč dle vlastního výběru,
autobusovou dopravu a vstup na většinu pořadů festivalového doprovodného programu.
Z naší obce se tohoto festivalu zúčastní Vinařství Balážovi, Mlýnek, Šomanovi, Tichý,
Zámečník, Víno Holec a Mikrosvín Mikulov. Více informací najdete na
www.otevrenesklepy.cz.
Další podobnou akcí bude 2. PŘEHLÍDKA OTEVŘENÝCH SKLEPŮ ve dnech
22. - 23. 6. 2013, kterou společně pořádají vinaři z Dolních Dunajovic a Březí. Akce
bude probíhat v sobotu 22. 6. od 10.00 do 20.00 hodin a v neděli od 10.00 do
15.00 hodin. Cena vstupného bude 700 Kč na místě a 600 Kč v předprodeji, za tuto cenu
návštěvník získá skleničku, katalog všech vinařství, 2 kupóny v hodnotě 100 Kč na
nákup libovolného vína, degustační sousto, kyvadlovou dopravu a samozřejmě
ochutnávku minimálně sedmi vzorků vín u každého vinařství. Výdejní a prodejní místa
budou na obecních úřadech v Březí a Dolních Dunajovicích. Přehlídky se zúčastní
Vinařství Balážovi, Mlýnek, Šomanovi, Tichý, Volařík, Hamerník, Šustr, Zámečník,
Víno Holec a Mikrosvín Mikulov. Na dalším programu přehlídky ještě pracujeme, budeli se někdo chtít podílet na doprovodném programu nebo si bude chtít tuto akci nějak
podpořit popřípadě umístit reklamu, může nás kontaktovat. Více informací najdete na
www.sklepyotevrene.cz.
(dokončení na druhé straně)

Jelikož se bude jednat o akce, kdy se v obci bude pohybovat větší počet návštěvníků,
prosíme proto občany o pochopení a shovívavost. Nezbývá než si přát, aby konečně již
přišlo jaro a také, aby obě zmíněné akce přispěly k dobrému jménu naší obce a
návštěvníci se k nám rádi vraceli nejen kvůli vínu!
Touto cestou bych Vás chtěl jménem všech zúčastněných vinařů pozvat na obě akce.
Přijďte – rádi Vás uvidíme!
Jiří Zámečník

Informace OÚ
20. března 2013 se uskutečnilo první zasedání zastupitelstva obce v roce 2013.
Zástupce starosty pan Luboš Hron oznámil své odstoupení z funkce, jehož důvodem je
jeho pracovní zaneprázdnění. Novým zástupcem starosty byl zvolen pan Vít Záboj. Na
uvolněné místo člena rady obce byl poté zvolen Mgr. Jiří Švanda. Zastupitelstvo dále
projednalo podmínky odprodeje domu čp. 417 na ulici Kostelní, seznámilo se
s projektem budování biokoridorů v katastru obce a proběhla také diskuze mezi
obyvateli a investorem k investičnímu záměru na ulici Boční. Zastupitelstvo obce
nesouhlasilo s nabídkou pana ing. Varechy na ukončení soudního sporu.
V letošním roce se připravují tři větší stavební akce. Jako první bude zahájena
rekonstrukce zeleně v obci, jedná se o prostor hřbitova, park u restaurace Praha a park na
křižovatce ulic Sklepní a Rudé armády. V soutěži tuto zakázku získala firma
GREEN PROJECT z Průhonic. Práce budou zahájeny kácením v průběhu měsíce dubna
a následně budou pokračovat tak, aby byly ukončeny do srpna.
Jako další se uskuteční prodloužení kanalizačního řadu v ulici Příční. V průběhu
letních prázdnin se bude provádět statické zajištění budovy mateřské školy. Další
drobnější akce se budou realizovat podle finančních možností a aktuálních potřeb obce.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Odpadové hospodářství
Od ledna došlo ke změně shromažďování a svozu odpadů v naší obci. Jakým
způsobem je tedy zajištěn svoz jednotlivých komodit z obce pro domácnosti?
Nejvýznamnější změnou je svoz tříděného odpadu (papír, plast a bioodpad) přímo
z domácností. Pro ukládání a svoz obdrželi občané speciální barevné nádoby. Ještě jedna
důležitá informace - pravidelné sběry papíru již škola nebude organizovat. Svoz
směsného odpadu je zajišťován také z domácností, ale nádobu si musí zajistit občané
vlastní. Sklo bílé a barevné je možné vhazovat do kontejnerů umístěných na sběrném
místě (stodola ulice Lípová). Obalové krabice od mléka a džusů (TETRAPACK) je
možné vhazovat do nádoby s ostatními plasty. Na sběrném místě, které je v provozu
každou třetí sobotu v měsíci, je možné ukládat elektro-zařízení, pneumatiky a do
přistaveného kontejneru i velkoobjemový odpad. Svoz nebezpečných odpadů se
uskuteční dvakrát do roka a poprvé to bude 27. dubna 2013 v době od 14 do 15.15
hodin, kdy budou pracovníci STKO odebírat nebezpečný odpad od občanů před
sběrným místem.

Pokud si domácnost dosud kontejner na tříděný odpad neobjednala, je možné si jej
doobjednat v kanceláři OÚ nebo na sběrném místě, kde si občané budou kontejnery po
dodání také odebírat.
Vše, co zde bylo popsáno, platí pro domácnosti. Podnikatelé (obchody, restaurace,
penziony a.j.) musí mít uzavřenu samostatnou smlouvu se svozovou firmou a to i na
tříděný odpad. Využívat systém určený pro domácnosti k likvidaci odpadů
z podnikatelských aktivit je vůči ostatním bezohledné.
Dovolím si také požádat občany, aby odpad ukládali na sběrný dvůr pouze v době
kdy je otevřený. Poměrně často se stává, že někteří netrpěliví nahází pytle s odpadem
k vratům stodoly a tím to pro ně končí. To, že se pytel roztrhne a odpady létají po celém
okolí jim nevadí, oni totiž mají doma už uklizeno. Navíc na sběrném místě není možné
odkládat veškerý odpad.
Svozy odpadů z domácností se provádí vždy v pondělí. Jeden týden komunální
(směsný) odpad a další týden bioodpad. Jednou měsíčně se spolu s bioodpadem odváží i
papír a plast. Termíny svozu jednotlivých komodit a provozní doba sběrného místa je na
internetových stránkách obce, úřední desce a na vratech stodoly.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Malé zamyšlení nad financemi
Pomalu snad už končí letošní zima, proto bych chtěl nejdříve poděkovat těm
občanům, kteří, i když jim to nikdo nenařizuje, si i nadále uklízejí chodníky kolem svých
domů. Není to samozřejmost, ale naštěstí pro obec je hodně takových, kteří se chopí
lopaty a sníh odhodí. Bohužel existují i takoví, kteří s odkazem na zákon odmítají obci
pomoci s úklidem.
Proč takový úvod? Vše je o penězích. Ano, obec má povinnost zajistit zimní údržbu
chodníků a komunikací, ale každý špás něco stojí. Obec totiž není někdo vzdálený a
neosobní, obec je každý z nás občanů. Finanční zdroje obce se dělí na takové, jejíž výši
nemůže ovlivnit (většina daní) a na ty, které ovlivnit může (daň z nemovitostí, poplatek
za odpady, stočné). Ty druhy příjmů, které si může obec nastavit sama, ale „vytahuje“
z kapes občanů obce. Zastupitelstvo obce se snaží, aby náklady občanů byly pokud
možno co nejnižší, proto je daňový koeficient pro daň z nemovitosti 1, přestože by mohl
být i 5. Abychom nemuseli zvyšovat poplatek za odpad, byl zaveden nový systém svozu
a pokud se osvědčí, mohl by se poplatek i snižovat. Stočné, vybírané obcí je stanoveno
na 20 Kč za m3 vody (bez DPH) a mohlo by být podle metodiky až 70 Kč. A teď zpět
k chodníkům. Pokud by obec měla opravdu zajistit údržbu všech chodníků v obci,
znamenalo by to na tuto práci přijmout několik dalších zaměstnanců a nakoupit
potřebnou techniku. Za co? To už jsem napsal, bylo by potřeba vybrat více peněz od
občanů, stačí jedno zasedání zastupitelstva obce a zvýší se daň z nemovitostí, stočné a
poplatek za odpad. Takto to, ale rozhodně nechceme dělat. Není tedy lepší přispět obci
raději trochou své práce a chodník uklidit?
Máme u nás tak trochu štěstí, protože sníh tu neleží celou zimu, obec je položená
v rovině a silnice většinou stačí jen odhrnovat, přesto jsou náklady i na minimální zimní
údržbu dost vysoké. Pomozte proto obci příští zimu trochou své práce, ušetříte tím i své
vlastní peníze, protože obec to jsme my všichni.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Zveme Vás do divadla.
Vážení spoluobčané,
již řadu let se Vás parta příležitostních ochotníků snaží pobavit a potěšit uvedením
nějaké divadelní hry. Protože všichni víme, že život v této době je sám o sobě již dost
dramatický, snažíme se vybírat hry, které Vás pobaví a rozesmějí. Pro letošní rok jsme
vybrali hru Měsíc nad Buffalem. Je to veselohra o jednom nevšedním dni rodinné
divadelní společnosti v městě Buffalo. V hlavních rolích stárnoucího manželského páru
se Vám představí Gabriela Malá a Jiří Snášel. Další postavy pak hrají Eva
Tiefenbachová, Věra Zouharová, Petr Škola a Milan Kulda. Hrát budeme v místním kině
dopoledne 5. dubna pro školní mládež a večer 5. a 6. dubna pro veřejnost. Představení
začíná vždy v 19. hod. Přijďte se pobavit.
Současně bychom chtěli oslovit ostatní občany, zejména pak ty mladší, pokud máte
chuť si zahrát vesnické divadlo, ostych stranou a přijďte mezi nás.
Buchta Lubomír

MŠ Dolní Dunajovice
Nový školní rok jsme zahájily s počtem 65
dětí ve třech třídách. Otevřela se nová
tř. Rybičky s počtem 14 dětí a novou p. uč.
Kateřinou Frýbertovou. Každá třída si připravila
vánoční program a pro rodiče jsme vystoupily v
Rennerově sálu OÚ. Tato akce se zdařila a
rodiče ji hodnotili velmi kladně. V měsíci únoru
proběhla v naší MŠ soutěž, o ¨Nejhezčího
sněhuláka¨, kterého si zhotovovali doma rodiče
se svými dětmi. Ve třídě v přízemí jsme všechny
krásné sněhuláky vystavili pro rodiče i veřejnost.
Rodičům bych chtěla poděkovat za nápaditost a
tvůrčí schopnost a hlavně za to, že se soutěže
účastnili. Děti byly odměněny diplomem a
drobným dárkem.
Koncem února ukončily děti kurz plavání v
počtu 10 lekcí. Je na škodě, že počet dětí
jezdících na plavání ubývá.
Na karneval se vždy těší všechny děti, a proto celý kolektiv MŠ rád pro všechny děti
připraví zábavu i soutěže. Finanční částka, vybraná jako dobrovolné vstupné, je vždy
využita k zakoupení hraček dětem.
K zápisu do ZŠ na šk. rok 2013/2014 přišlo z naší MŠ, 18 dětí.
Zápis do MŠ bude ve středu 10. dubna od 15.30 hod. v kanceláři MŠ. Rodiče dětí
obdrží tiskopisy, které po vyplnění doma přinesou zpět do MŠ.
Na děti v MŠ čeká do konce šk. roku ještě spousta pěkných a zajímavých akcí. Máme se
všichni na co těšit.
Vladimíra Šomanová, vedoucí uč. MŠ

Z místní knihovny
Březen-měsíc čtenáře jsme zahájily v naší knihovně revizí knih. Proběhla ve dnech
28. 2. - 7. 3. a bylo při ní zjištěno, že na našich regálech je pro čtenáře k dispozici
celkem 8 880 knih. K nim jsme nyní zapsaly 41 nových nebo získaných darem z
výměnného fondu z Břeclavi. Kromě naučných — např. Praha a turistické perly ČR,
Kronika obce Pavlov, nebo encyklopedií pro děti jsou mezi nimi knihy od M. Švandrlíka
— Terekyho poslední džob, V. Třešňáka — U jídla se nemluví, H.Nowaka — Smrt
sklízí na Krymu a také různé detektivky a společenské romány. Dále se mohou těšit
čtenáři na nové knihy od V. Vondrušky, S. Browna, N. Robertse, S. Kinga a další.
Nyní nás ještě čekají různé akce, které se k tomuto měsíci vztahují. Kromě besed se
školními a předškolními žáky, společným čtením v klubovně SPCCH chceme též
uspořádat výstavku žákovských prací, kterou si můžete prohlédnout ve vstupní chodbě
před knihovnou.
Miroslava Lačíková, vedoucí knihovny

Důchodci se rozhodně nenudí
O tom, že si nejstarší spoluobčané rozhodně nestěžují na nudu, jsme se již mnohokrát
přesvědčili. Členové SPCCH po celý loňský rok organizovali kulturní akce, zúčastňovali
se jiných obecních akcí anebo jezdili na výlety. V lednu již po třinácté uspořádali
společenský ples. K tanci hrála tradičně dechová hudba Pivoňka z Hlohovce, proběhlo
předtančení dětí pod vedením p. K. Valeriánové a vládla velmi dobrá nálada. Ve
spolupráci se SRPŠ uspořádal SPCCH „Rej čarodějnic“ spojený se soutěžemi pro děti a
opékáním špekáčků. V červnu nás navštívili členové družební organizace z Dechtic.
Navštívili jsme s nimi muzeum v Kobylí, vinný sklep a.s., Vinofrukt a posléze letní
hodky na tanečním parketu na náměstí. My jsme Slovensko navštívili dvakrát a to v
květnu a v říjnu, kdy jsme se byli koupat v termálním koupališti Velký Meder. V září se
prezentovala naše organizace na Dunajovickém vinobraní a v prosinci na jarmarku.
Langoše, slané záviny a koláče měly obrovský úspěch a přinesly také vítaný příspěvek
do klubové pokladny.
O kulturní zážitek se postaral zájezd do Městského divadla v Brně a to v měsíci
květnu na představení Škola žen a v měsíci říjnu na představení Mandragora. V měsíci
prosinci jsme již tradičně uspořádali v sále Dr. Rennera výstavku vánočního cukroví a
ručních prací. V loňském roce jsme k tomu ještě přidali broušené sklo, dětské věci a
starou módu. Takový byl tedy loňský rok, zajímavý, veselý a úspěšný.
A jak jsme vykročili do nového roku letos? Jako již tradičně zvesela. 19. 1. 2013
jsme pořádali společenský ples. Tentokrát jsme ples ozvláštnili kloboučkovou volenkou.
Velmi mile nás překvapila hojná účast mládeže na tomto plese, za což bychom jim chtěli
poděkovat. Velmi významným a nezapomenutelným zážitkem letošního roku byla
návštěva muzikálu Papežka v divadle v Brně.
V pátek 8. 3. 2013 se konala výroční členské schůze SPCCH, na které byl zvolen
nový výbor organizace. Přejeme všem nově zvoleným členům výboru hodně zdaru v
jejich práci a odstupujícím členům děkujeme.
Na závěr bych chtěla poděkovat obecnímu zastupitelstvu a zejména panu starostovi,
za podporu naší organizace a to jak finanční, tak bezplatným zapůjčováním sálu kina a
klubovny.
Za ZO SPCCH, Věra Šůstková

Vážení spoluobčané,
I letos jsem byla pověřena Oblastní charitou Břeclav paní Janou Studýnkovou
organizací Tříkrálové sbírky 2013 v Dolních Dunajovicích. Koledovali jsme od 2. do 5.
ledna. Počasí nám přálo, dobrovolnic z naší obce bylo 5 skupinek. Velice mne mrzí, že
koledníků bylo málo a že se k nim nepřidaly žádné děti. Sbírka se pořádá už 13 let a
letos jsme vykoledovali 33 767 Kč, v celém okrese pak 2 015 166 Kč. Někteří lidé byli
štědří a ostatní dávali z toho mála, co mají. Nikdo neví, kdy bude potřebovat pomoc
druhých v nouzi. Chci poděkovat koledníkům a občanům Dolních Dunajovic. Pán Bůh
vám to oplať.
Výtěžek pomůže lidem, kteří se ocitli v životní krizi, procházejí obdobím, ze kterého
bez pomoci jiných není úniku.
Anna Chrenová

Jaro.. jaro kde jsi? Volají nejen děti z Dunajku
Jaro.. jaro kde jsi? S přibývajícími stupínky na teploměru přibývá i letos akcí s dětmi
s DNS Dunajek.
Plesová sezóna je za námi a již máme naplánováno několik pestrých akcí pro dětské
členy. Zahraniční – slovenská spolupráce s rovněž dětským folklorním souborem začala
při loňských krojovaných hodečkách u nás, v D. Dunajovicích. Na oplátku 14. 4.
pojedeme reprezentovat náš region při oslavách 20. výročí slovenského přehlídkového
festivalu pořádajícího souboru Brodčánek. Pozvánkou nejen pro místní budou letošní
9. dětské krojované hodečky v neděli 16. června. Hlavními stárečkami budou letos
dvojčata Darina a Denisa Ferákovy. Opět užasneme nad krojovou parádou našich dětí,
podporovat a obdivovat můžeme pozvané dětské soubory, jež se k nám na hodečky opět
sjedou a předvedou jejich tradiční tance, písně i kroje. Nově budeme moci poslechnout
dechovou hudbu, složenou z mladých hudebníků pod taktovkou kapelníka,
dunajovického rodáka, pana Mikla (znáte z DH Hornobojani). Věříme, že mladá kapela
určitě dobře doprovodí nejen krojované děti k jejich zpěvu a tanci.
Bojem proti letní nudě vyhlašujeme s dětmi z Dunajku už několikátý ročník
prázdninového tábora s velkou etapovou hrou „Indiáni v ohrožení zlatokopů“. Děti
prožijí dobrodružné indiánské léto v rekreačním zařízení Nesměř v termínu 20. 27. 7. 2013. Čekají nás zážitky, které doma nenajdeme, vodní radovánky, turistika,
rukodělné činnosti, přírodovědné aktivity, zábava, táboření a hlavně velká etapová hra.
Nacvičíme během úžasného indiánského týdne i nová taneční folklorní pásma a naučíme
se nové písničky, jež následně využíváme s Dunajkem při vystoupeních. Pokud máte
nebojácného potomka od 6ti let, má rád přírodu, dobrodružství a táboření, vydejte ho s
námi za dobrodružstvím…
Místních i okolních vystoupení je dostatek a rádi vystupujeme pro dunajovské
organizace na jakékoli akci, kterou podpoříme v maximální míře. Ale motivující jsou
především zahraniční účasti na mezinárodních festivalech v přímořských letoviscích. Již
nyní zvažujeme a plánujeme náročnou účast na přehlídce na velmi dalekém ostrově. Ale
to již nebudu předbíhat a necháme i děti překvapit, kam se letos vypravíme….
Náznakem to budou dálky, vonící exotikou.
Marcela Kurucuvá, DNS DUNAJEK

Něco o počasí
V roce 2012 byla nejnižší teplota 3. února - 16 °C, celkem bylo v roce 70 dní s
teplotou pod 0 °C.
Nejteplejší den byl 1. července, bylo +36 °C.
Od dubna do září bylo 79 dní letních - t.j. nad 25 °C, z toho 47 dní mělo teplotu
30 °C a víc, to jsou tropické dny.
Za rok napadlo celkem 479 mm srážek, což je slušný průměr, ale srážky byly silně
nerovnoměrné. Z jara bylo velké sucho, když v únoru až květnu spadlo jenom 56 mm,
potom jen za červen 149 mm. (1 mm srážek je 1 litr vody na 1 m ²).
78 dní bylo úplně jasných, bez slunečního svitu bylo 99 dní.
Jedna zajímavost, proč se většinou velmi těšíme na jaro:
- letos v lednu a únoru byly jen 3 dny jasné, se svitem ještě 21 dní a 35 dní úplně
zataženo „pod dekou“.
Den se již prodloužil od nového roku ráno o 102 minuty, odpoledne o 131 minut,
celkem skoro o 4 hodiny víc k 25. březnu 2013.
Filip Hron

DNS Dunajek
pořádá

Bazárek dětského zboží
který se uskuteční v sále kina

v sobotu 27. dubna 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
Uvítáme ručníky, záclony, utěrky, kočárky pro děti i dospělé, duchny,
deky, povlečení, oblečení pro malé děti, sedačky do auta, stolky,
židličky pro děti, nočníky.
Všechny věci přineste, prosím,
v igelitových pytlích (ne v krabicích).
Všem, kteří přispějí, předem děkujeme

Společenská kronika

Výstava vín 2013

Narození
Leden
Viktoria Liapi
Andrea Janderková
Jakub Hrabal
Únor
Matěj Gajdoš
Březen

Český zahrádkářský svaz základní
organizace Dolní Dunajovice srdečně
zve všechny milovníky vína na tradiční
Velikonoční výstavu vín, která se
uskuteční v neděli 31. března 2013 od
9.00 hod v sále místního kina.
K poslechu hraje CM Šmytec
Vstupné 170,- Kč

Lucie Stránská
Miroslav Nerád

Jubilea

Než přijde léto
4. a 5. 4.

Ochotnické divadlo

kino

Františka Lukášová
Jarmila Rampulová
Leoš Tichý
Libuše Němcová
Anna Frolichová
Ludmila Kališová
Gabriela Binková
Marie Stopková

20. 4.

Setkání s pěsničků

kino

30. 4.

Čarodějnice

kino

15. 5.

Den matek

náves

1. 6.

Den dětí

1. 6.

Letní hodky

náves

16. 6.

Dětské hodečky

náves

Únor

22. 6

Přehlídka otevřených sklepů

Blažena Buchtová
Emilie Křivánková
Vlasta Ivanišová
Štefánia Pavelková

29. 6.

Prázdninová zábava

Leden

Březen
František Penčák
Karel Figer
Jozefa Pantůčková
Etelka Skaláková
Karel Pitra
Božena Machová

dvůr ZŠ
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