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Jubilejní 10. dětské krojované hodečky
Již po desáté předává starosta Dolních Dunajovic právo krojovanému páru,
hlavní stárečce a stárečkovi, při konání na tradičních dětských krojovaných
hodečkách.

Jubilejní 10. dětské krojované hodečky oslavil 15. 6. místní dětský
národopisný soubor. Jako každý rok panovaly před hodečkama velké přípravy,
které vyvrcholily v neděli průvodem všech krojovaných. Do průvodu se letos
zapojilo více jak 140 krojovaných dětí.
Hlavní stáreček, letos jím byl Patrik Mikel, si s celým krojovým průvodem
došel před dům hlavní stárečky, Aničky Pinkavové, aby si ji svým zpěvem a
verbuňkem vyzvedl a se všemi tak mohli zamířit na taneční parket. Slavnostním
nástupem napochodovali nejen zúčastnění krojovaní, ale hlavně pozvaní hosté –
děti z dětských folklorních souborů. Oslavit 10. jubileum přijel z Buchlovic

Buchlovjánek, Hrozének z Bulhar, Pomněnka z Tvrdonic, Jarabáček z Drnholce,
Žižkovjánek z Moravského Žižkova a CM Valtičánek z Valtic.
Společná vrtěná a verbuňk roztančily celý taneční parket. Nožičky dětí
nenechala dechová hudba Hornobojani ani na chviličku odpočinout a už se
tancovalo čtyřlístkové sólo. Taneční vstupy střídaly vystoupení jednotlivých
souborů, kde všechny děti ukázaly zaplněnému areálu na náměstí, co se v
souboru naučily.
Jubilejně byly pojaty letošní hodečky a oslovili jsme tak stárečky a stárky z
minulých ročníků. Vyvoláváním jednotlivých jmen se předvedli na parketu, byli
označeni ročníkem svého stárkování na mašličkách, které jim letošní stárečka
připínala. Připravili jsme pro tyto „děti“ překvapení a donesli jim ukázat
kroniku, kterou si děti před deseti lety začaly psát.
Téměř každý si v ní našel list, ve kterém ztvárnil myšlenku nebo nějakou
událost a vepsal a namaloval tak tehdy do souborové kroniky. Poslední list v
kronice byl prázdný… ten byl přichystán k tvorbě a zápisu právě na tento den.
Závěrem nechyběly, jak se na pravé hody patří ani hošije a Trnava.
Slavnostním odchodem se tak uzavřel další vydařený hodečkový ročník, který
nezklamal a tradičně byl – jako všechny předcházející hodečky, provázen
slunečným počasím.
Za DNS DUNAJEK, Marcela Kurucová

Informace obce
Od letošního roku má naše obec nového kronikáře, je jím Mgr. Josef Šuba.
Mgr. Alexandře Bravencové, která byla kronikářkou obce 15 let, za její práci touto
cestou děkujeme. Podrobněji na jiném místě zpravodaje.
Z dotačního programu „Operační program Životní prostředí - Zlepšení kvality
ovzduší“, zakoupila obec za 3 347 102 Kč zametací vůz. Dotace byla přiznána ve výši
2 454 030 Kč. Stroj byl dodán a začal pracovat.
Na zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. bylo schváleno hospodaření obce za rok
2013. Obec měla příjmy 26 593 235 Kč a výdaje 21 764 272 Kč. Na zasedání byly
odsouhlaseny návrhy občanů na doplnění změny územního plánu obce. Nyní zpracuje
MěÚ Mikulov zadání změny územního plánu, které bude předloženo ke schválení
zastupitelstvu. Bude také vybrán projektant, který bude změnu zpracovávat. Občané
obce budou i nadále informováni o průběhu prací.
Firma STKO, která sváží odpad z naší obce, upozorňuje občany, že plastové nádoby
znečištěné od olejů, barev a jiných chemikálií nelze považovat za plasty, ale jedná se o
nebezpečný odpad. Od domů nemohou být občanům odváženy plasty a jiný materiál,
který není v nádobách na separovaný odpad, větší plasty, ale i kartony proto odkládejte
vždy v sobotu dopoledne ve stodole na ulici Lípová.
V pátek 10. října 2014 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října 2014 v době od
8 do 14 hodin se uskuteční volby do zastupitelstva obce. Do zastupitelstva obce se volí
15 členů. Počet podpisů potřebných k registraci kandidátky nezávislých kandidátů a
sdružení nezávislých kandidátů zveřejní MěÚ Mikulov do 17. července. Kandidátní
listiny se podávají na MěÚ Mikulov do 5. srpna.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Dolní Dunajovice na ryzím stříbře
Vážení občané, představujeme Vám pamětní medaili obce Dolní Dunajovice, kterou
jsme nechali vyrazit do ryzího stříbra v nejvyšší možné kvalitě 999/1000 o hmotnosti
1 OZ (trojská unce 31,1g) a průměru 40mm.
Avers medaile zobrazuje znak obce Dolní Dunajovice, s
nápisem „DOLNÍ DUNAJOVICE“ a původní název „UNTER
TANNOWITZ“. Znak obce Dolní Dunajovice byl propůjčen
hrabětem Františkem z Thurnu po dohodě s markrabětem
moravským a německým císařem Karlem V. v roce 1580
Dunajovickým, za jejich statečnost, počestnost a historičnost a
jako čestným a pracovitým poddaným.
Revers medaile zdobí historická pečeť, kterou získala obec
Dolní Dunajovice taktéž v roce 1580, když byla povýšena na
„trhovou obec“ a městečko s právem trhovým. Pečeť nese
znaky zemědělství a obranyschopnosti obce Dolní Dunajovice.
Certifikát, který je součástí každé medaile, je vystaven
Kremnickou mincovnou a popisuje technická data a parametry
této medaile. Pamětní medaile je vložena v ochranné kapsli do
luxusní etuje.
První série pamětních medailí v množství 103 ks byla vyražena v profesionální
kvalitě (nejvyšší možná kvalita ražby s použitím sádrového odlitku) v historické
mincovně v Kremnici a ražba se opravdu velmi vydařila. V našem regionu jsme první
obcí, která takovou pamětní medaili vlastní a jsme na to patřičně hrdí.
Nyní jako obec věnujeme tuto pamětní medaili každému našemu novému občánkovi,
při příležitosti slavnosti vítání občánků jako prvotní investici a hodnotnou památku na
tuto událost. Stejně tak i při svatbě konané v Dolních Dunajovicích dostávají
novomanželé tuto pamětní medaili na památku místa, kde uzavřeli svoje manželství.
Toto se děje v případě, že alespoň jeden z novomanželů má trvalý pobyt v Dolních
Dunajovicích a tedy je naším občanem.
Máme radost z toho, že můžeme při slavnostních příležitostech jako obec obdarovat
naše nejmenší i ty, kteří se rozhodli uzavřít svůj sňatek v naší obřadní síni a jsou našimi
občany, hodnotným a bezesporu i krásným a do budoucna - investičním dárkem.
Jistě bude i více slavnostních příležitostí či výročí, která si zaslouží obdarování touto
pěknou a současně hodnotnou pamětní medailí ze strany obce Dolní Dunajovice.
Také nabízíme možnost si tuto pamětní medaili zakoupit na Obecním úřadě V
Dolních Dunajovicích, za částku 2.500,-Kč nebo za 100 EUR v případě zájmu z řad
zahraničních zájemců.
Vít Záboj, zástupce starosty

Tenisový klub Dolní Dunajovice
Od historie po současnost
Občanské sdružení Tenisový klub v Dolních Dunajovicích bylo oficiálně
zaregistrováno dne 31. 3. 2009. Před jeho založením se sportovní nadšenci scházeli na
fotbalových utkáních starých pánů, nohejbalových kláních na „malém hřišti“ či
hokejových zápasech na zamrzlé ploše tamtéž. Změna nastala po rekonstrukci
sportovního areálu, kdy za finanční pomoci kraje, firmy Transgas a obce byly
vybudovány antukové kurty zpočátku spravované v podstatě stejnými lidmi pod
hlavičkou TJ Sokol. Tato spolupráce časem získávala čím dál větší trhliny plynoucí
především z rozdílné podstaty obou částí jak v přístupu k budování tenisové a fotbalové
části sportovního areálu, využívání vodních zdrojů tak i přístupu členů k provozu. Tato
situace vyústila k oddělení a založení samostatné organizace.
Významnou
událostí,
která Tenisový klub více
zviditelnila, bylo vybudování
tenisového zázemí. Impulsem
pro tuto stavbu byla účelová
dotace od místní pobočky
RWE
a
také
podpora
obecního
úřadu.
Vlastní
iniciativou jsme získali další
finanční
prostředky
z
evropských a státních dotací přes organizaci ZSIF, stavbu bylo možné dokončit i díky
využití vlastních prostředků klubu a dofinancováním ze strany obce. Celková cena
stavby, při nezapočtení práce členů Tenisového klubu při různých brigádách, byla 2 059
000,- Kč. Z toho počáteční dotace od RWE byla 500 000,- Kč, dotace od ZSIF 534 200,Kč, z vlastních prostředků Tenisového klubu 79 778,- Kč a od obecního úřadu 945 023,Kč. Nedávno byla budova zázemí dokončena realizací zateplení a fasády objektu, která
je financována opět z dotačních programů organizace ZSIF.
Tenisové zázemí je využíváno členy Tenisového klubu i ostatními občany, kteří si
přijdou zasportovat nebo třeba jen posedět v areálu s menším občerstvením. Dalším
využitím zázemí je možnost pronájmu občanům na menší rodinné oslavy, firemní
setkání. Osvědčilo se i jako základna pro Štěpánský běh a především pro tenisové a
nohejbalové turnaje.
Kromě sportovní činnosti působí klub i na kulturním poli především každoročním
pořádáním Letních slavností vína, které letos proběhnou 9. srpna.
Tato úspěšná akce, kterou navštěvují místní občané a ve velké míře i návštěvníci
obce přispívá k dobré prezentaci klubu, vinařů i obce samotné. Pro Tenisový klub je
výdělek ze slavností spolu s členskými příspěvky zároveň i hlavním zdrojem příjmů,
díky kterým je klub pro svůj provoz finančně soběstačný a navíc nám i umožňuje

rozvíjet tenisový areál. Mohli jsme například vybavit tenisové zázemí nábytkem a dalším
potřebným zařízením, vybudovat vlastní studnu jako zdroj vody pro závlahu.
Další informace o činnosti klubu je možné získat z internetových stránek klubu
umístěných na webu obce nebo z nedávno zřízeného facebookového profilu.
za TK DD, Jiří Schnelly

Oslava Dne matek
Ani v letošním roce počasí nepřálo a oslava Dne matek, kterou uspořádala MO ČČK
ve spolupráci s OÚ, se uskutečnila v neděli 11. května opět v sále místního kina. Velký
dík patří panu Tomáši Černekovi, který briskně do sálu nanosil stoly, židle a lavice a
dále pak členkám ČČK, které doladily výzdobu sálu květinovou dekorací, jež zhotovila
pí. Eva Malíková.
Po úvodním přivítání maminek, babiček a všech přítomných, které provedla
předsedkyně MO ČČK pí. M. Martincová a po té ještě starosta obce Mgr. J. Hasník,
začala oslava kulturním programem, ve které na začátku se svým pásmem vystoupil
dětský folklorní soubor Dunajek.
Poté následovalo s krásným emotivně tanečním pásmem vystoupení nejmenších dětí
z mateřské školy a následně žáků místní základní školy. Tak jako loni i letos za velkého
potlesku vystoupily děti z kroužku „Cvičíme pro radost“ pod vedením pí. Katky
Valeriánové. Odměnou všem dětem za vystoupení bylo malé občerstvení a paní učitelky,
které s dětmi nacvičily vystoupení, byly odměněny krásným perníkovým srdíčkem.
Závěr kulturního programu, jako každoročně, ukončil mužský a ženský sbor, kdy
ženy byly obdařeny taky perníkovým srdíčkem, které pro všechny přítomné ženy upekla
a krásně nazdobila pí. Hana Zugárková.
V průběhu kulturního vystoupení roznášely členky ČČK všem přítomným ženám
kávu a koláčky, které upekly v místní pekárně.
Závěrem je třeba poděkovat všem členkám ČČK, které se podílely na přípravě a
vlastním průběhu oslav, Obecnímu úřadu za finanční podporu, Pekařství MaJa za
vstřícnost s upečením koláčků v místní pekárně a v neposlední řadě všem účinkujícím a
učitelkám, které s dětmi připravily krásný program.
Za MO ČČK, Alena Helísková

Vesnice roku 2014
Dolní Dunajovice se opět zúčastnily soutěže „Vesnice roku“. Hodnotící komise nás
navštívila ve středu 28. května. Při její dvouhodinové návštěvě nám s prezentací obce
pomohly dětí z Dunajku, drobné občerstvení připravily ženy z Klubu důchodců a
zazpívali mužáci. Vesnicí roku se stala Vrbice, ale ani my jsme neodešli s prázdnou,
obdrželi jsme „Čestné uznání za bohatý společenský život“. Tímto čestným uznáním
byla oceněna především práce všech společenských organizací v obci. Proto jim chci za
dobrou práci pro obec poděkovat.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Obecní kronika
Někteří tu zprávu možná zaregistrovali, pro jiné bude úplnou novinkou. Během
loňského roku došlo v naší obci ke střídání kronikářů, když se po dlouhých šestnácti
letech rozhodla skončit Alexandra Bravencová. V průběhu loňského března mi starosta
obce tuto funkci nabídl a počínaje rokem 2013 jsem se tedy stal obecním kronikářem.
Rád bych na tomto místě, nejen za sebe, ale z pověření vedení naší obce, vyjádřil
Alexandře Bravencové velké poděkování za práci, kterou na obecní kronice odvedla.
Vždyť je nejdéle píšící kronikářkou v novodobé historii naší obce. Řečeno statisticky, od
roku 1997 do roku 2012 psala do dvou různých kronik, zaznamenala 16 let života v
Dolních Dunajovicích a popsala při tom 226 stran. Po celou dobu podrobně mapovala
dění v naší obci, otevírala nová témata a začala také s tradicí medailonů významných
osobností naší obce. Kroniku jsem převzal aktuální a vzorně dopsanou, což by mohli
někteří noví kronikáři z jiných obcí jen tiše závidět. Rozhodně to nebývá pravidlem. Za
to všechno patří Alexandře Bravencové naše velké poděkování.
Jak bývá v kronikách dobrým zvykem, nový kronikář se před svým prvním zápisem
vždy stručně představí. Dovolte mi tedy, abych tak učinil krátce i zde, na stránkách
obecního zpravodaje. Jak již bylo řečeno, jmenuji se Josef Šuba a narodil jsem se v
dubnu 1986. Chodil jsem na místní základní školu, poté jsem na nějaký čas zmizel do
Brna, kde jsem navštěvoval nejprve střední a poté také vysokou školu, Masarykovu
univerzitu. Mým prvním oborem byla etnologie, ke které jsem si později přidal ještě
religionistiku. Oba obory jsem úspěšně absolvoval a svá vysokoškolská studia v loňském
roce zdárně ukončil. V této chvíli jsem spolupracovníkem na projektu Paměť národa,
kde se zabývám rozhovory s pamětníky zásadních událostí minulého století a
zpracováváním jejich příběhů. Od roku 2010 také působím v redakční radě obecního
zpravodaje, založil jsem také web zaměřený na historii naší obce a stál jsem také u zrodu
facebookových stránek „Obec Dolní Dunajovice“, které spravuji.
Chtěl bych pracovat na tom, abych i prostřednictvím kroniky dostal povědomí o
historii naší obce více mezi vás, její obyvatele. K tomu mohou posloužit třeba jinde tolik
populární besedy s kronikářem, kde je možno si prohlédnout obecní kroniky, staré
fotografie a pohovořit či poradit se s kronikářem o nejrůznějších tématech z dějin naší
obce. Snad se mi podaří tradici těchto besed založit i u nás. Zároveň však nechci, aby byl
kronikář jen tím, který se zabývá historií, ale také tím, kdo mapuje aktuální dění v naší
obci a informuje vás o něm třeba na internetu nebo v našem obecním zpravodaji.
Přehled obecních kronikářů podle let, které do kroniky zapsali:
1945 - 1950 Marie Damborská
1951 - 1958 Maxmilián Janda
1959 - 1961 Libuše Böhmová
1965 Jan Rampula
1967 Stanislav Češek (zapsala A. Bohuslavová)
1968 - 1980 Alois Válka
1981 - 1983 Erika Valeriánová
1984 - 1996 Filip Hron,
1997 - 2012 Alexandra Bravencová
2013 - Josef Šuba
Mgr. Josef Šuba, kronikář

Dechtičtí v Dolních Dunajovicích
Naše obec již po dlouhá léta udržuje přátelské
styky s obci Dechtice v trnavském okrese.
Nejdříve došlo ke vzájemným kontaktům mezi
základními školami, později na úrovni členů
zastupitelstva obce.
V sobotu 7. 6. 2014 jsme přivítali u nás
přátele ze Slovenska. Po uvítání na obecním
úřadě, jsme naše slovenské přátele provedli obcí.
Využili jsme také nabídky Pracoviště
archeologického ústavu AV ČR a se zaujetím
jsme si prohlédli pracoviště ústavu v Dolních
Dunajovicích a vyslechli jsme zajímavou
přednášku o historických nálezech z období
římské říše v našem okolí. Po zajímavém
seznámení s historií následoval oběd v restauraci
Praha. Následně jsme si s Dechtickými prohlédli
místní základní školu.
Odpoledne jsme se přemístili na náves, kde
se konala krojová zábava. Naši slovenští hosté byli nadšení z vystoupení místní
krojované chasy a velmi dobře se bavili.
Po celou dobu jejich pobytu v Dolních Dunajovicích jsme probírali možnosti další
spolupráce jak mezi obcemi, tak i mezi základními školami. Vždyť například současná
ředitelka ZŠ v Dechticích si jako malé dítě dopisovala s kamarádkou z Dunajovic a na
tuto tradici má zájem navázat i se současnými dětmi.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2013
Název příjemce
Občanské sdružení Dunajek DNS
Svaz postižených civilizačními chorobami
Křesťanský sbor Dolní Dunajovice
TJ Sokol Dolní Dunajovice
Český červený kříž
Tenisový klub Dolní Dunajovice
Sdružení hasičů Čech a Moravy
SRPŠ při MŠ a ZŠ Dolní Dunajovice
ČZS Dolní Dunajovice
Chasa Dolní Dunajovice

Příspěvek obce celkem

Výše příspěvku
55 294 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
236 300 Kč
21 390 Kč
10 000 Kč
500 Kč
3 500 Kč
70 000 Kč
33 000 Kč

449 984 Kč

Tabulka je součástí schváleného hospodaření obce v roce 2013
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Společenská kronika
Jubilea

Narození

Duben

Březen
Karolína Ševčíková

Markéta Malíková
Mgr. Filip Hron
Jaroslav Studýnka
Marie Slezáková

Duben
Simona Kosmáčková
Daniel Vylíčil

Květen
Jiří Pavlát
František Bařina
Blaženka Chludilová
Anna Žamberská
Amálie Pitrová
Oldřich Bodurka
Františka Chrenová
Petr Nechuta
Marie Šenkeříková
Jan Moravčík

Úmrtí

Červen

12. 7.
26. 7.
9. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.
13. 9.
25. 10.
29. 11.
5. 12.
16. 12.

Kristina Kratochvílová
Josef Říčka
Jan Tiefenbach
Aloisie Valeriánová
Olga Pitrová

Svatby
Duben
Michaela Zábojová Dolní Dunajovice
Ondrej Štetina
Holíč
Květen
Markéta Nováčková Miroslav
Marek Beno
Dolní Dunajovice
Jana Frolichová
Ladislav Bařina

Dolní Dunajovice
Dolní Dunajovice

Boleslav Komárek Dolní Dunajovice
Klára Eghagheová Dolní Dunajovice

Květen
Anna Ryšánková
Josef Pitra

85 let
57 let

Červen
Josef Kratochvíl

84 let

Kulturní a společenské akce
Červencová noc
Náves
Pytlácká noc
Náves
Letní slavnosti vína
Náves
Předhodové zpívání
Náves
Hody
Náves
Hody
Náves
Vinobraní
Náves
Dívčí vínek
kinosál
Adventní Jarmark
Náves
Mikulášský košt
sál Dr. Rennera
Zpívání pod vánočním stromem
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