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Křídla motýlí
V sobotu 26. září 2015 se na návsi v Dolních Dunajovicích uskuteční pod záštitou
hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a starosty obce Dolní Dunajovice Josefa
Hasníka 2. ročník benefičního koncertu a dolnodunajovického rejdění „Křídla motýlí“,
jehož výtěžek je určen pro charitativní organizaci Debra – děti s nemocí motýlích křídel,
jež sídlí v brněnské nemocnici. Organizátorem akce je agentura Martin Production,
hlavní producent koncertu Martin France.

Charitativní organizace DEBRA ČR je organizace, která byla založena v roce 2004.
Zařadila se tak jako 32. organizace DEBRA do mezinárodního uskupení DEBRA
INTERNATIONAL. DEBRA ČR sídlí ve Fakultní nemocnici Brno, na Pracovišti dětské
medicíny, kde úzce spolupracuje s Klinickým EB Centrem, které sídlí při Kožním
oddělení Pediatrické kliniky FN Brno. DEBRA ČR spolupracuje s řadou partnerů z řad
státních institucí, nadací, komerčních firem a odborných společností. Sympatizanty je
také řada osobností z oblasti zdravotnické i mimo ni. Patronkou organizace a velikou
podporou je herečka Jitka Čvančarová. Devět let pomáhá toto sdružení lidem s nemocí
motýlích křídel prožít co nejvíce, trpět přitom co nejméně.
Počítáme s tím, že od 13.00 hodin by měly být na Hlavní ulici v Dolních
Dunajovicích otevřeny stánky s občerstvením a také opět atrakce pro děti. Jelikož pevně
věříme, že se nám z této akce podaří vytvořit každoroční dlouholetou tradici, tak bychom
tuto část odpoledne nadále rádi rozšiřovali i o různé soutěže apod. Na toto odpolední
dolnodunajovické rejdění bude navazovat už zmíněný 2. ročník benefičního koncertu
„Křídla motýlí“. No a koho že to uvidíte na letošním ročníku benefičního koncertu od
18.00 hodin? Z letošních účinkujících se můžete těšit na tato jména: ILONA

CSÁKOVÁ, JITKA ZELENKOVÁ, LEONA MACHÁLKOVÁ, MARTIN
FRANCE, MARTIN MAXA, ROMAN VOJTEK, SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ,
MARTIN HARICH, KAMILA NÝVLTOVÁ, JAN BENDIG, MARKÉTA
ZEHREROVÁ, VÍTEK POKORNÝ AD. Bohužel nám letos už nezazpívá Olga
Joklová, ohromná propagátorka této zákeřné nemoci, neboť této nemoci před pár dny
podlehla. Jako vzpomínku na Olgu
bude zazpívaný song právě pro
Olgu. Pokud se poštěstí, tak
koncert by měla zahájit opět, jako v
loňském roce i dívka, která se
statečně pere s touto zákeřnou a
vzácnou nemocí. Tou dívkou je
Kateřina Vlastová, která zahraje na
saxofon, aby i ona dostala možnost
předvést své umění a mohla tak
vystoupit
po
boku
svých
slavnějších profesionálních kolegů.
Podmínkou pro účinkování
interpretů na této akci je bezpodmínečně zpívání na živo a to buď na halfplayback nebo s
muzikanty. Vstupenky za 200,- Kč je možné zakoupit v sítích Tickestream –
www.ticketstream.cz včetně cestovních kanceláří Čedok a Firo-tour nebo přímo v den
konání koncertu přímo na místě. Děti do 8 let mají vstup na koncert zdarma.
Děkujeme vám všem, kteří společně s námi podpoříte benefiční koncert „Křídla
motýlí“ v Dolních Dunajovicích.
Martin France, Mgr. Josef Hasník

Obec informuje
Svoz Nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 17. října od 8 do 9 hod u sběrného
místa na ulici Lípová.
Rada obce vyzývá sdružení a spolky, které mají zájem organizovat v roce 2016
kulturní a společenské akce, aby návrh termínů zaslaly do 15. října buď na e-mail
obec@dolni-dunajovice.cz nebo písemně do kanceláře OÚ. Koordinační schůzka se
uskuteční do konce října.
Z důvodu nabytí účinnosti novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, budou příspěvky sdružením a spolkům v obci poskytovány pouze na
základě podané žádosti, která musí obsahovat podrobný rozpočet akce (včetně zajištění
financování), zprávu o hospodaření spolku v předchozím roce a příspěvek (dotace) musí
být obci řádně vyúčtována po ukončení akce. Dohoda o poskytnutí dotace bude také
zveřejněna na webu obce.
Začíná se připravovat rozpočet na rok 2016. Pokud má někdo z občanů návrh, kam
by měly být přednostně směřovány finanční prostředky obce, může svůj návrh zaslat na
e-mail obec@dolni-dunajovice.cz a nebo ještě lépe uveřejnit na Facebookovém
zpravodaji obce, kde k nim může být rozvinuta diskuze. Akce, které jsou, popřípadě
budou do jara 2016 projektově připraveny a zatím čekají na realizaci: fasáda dvorní části
ZŠ včetně výměny oken (2,5 mil. Kč), kanalizační sběrač a komunikace v ulici Úzká
(2,5 mil Kč), odlehčovací komora a přepad v ulici Pod Vápenkou (500 tis. Kč),
rekonstrukce potoka a rybníka (do 4 mil. Kč, v průběhu roku by mohl být vypsán dotační
program) a pokračování v opravách polních cest.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Mlékárna v Dolních Dunajovicích
Člověk
vyráběl
sýry
už
odpradávna. Zpočátku primitivně,
když nechal mléko v klidu stát v
teple, samovolně se sráželo, od
sraženiny se oddělila syrovátka a
získal tak tvaroh. Sýrařství má velmi
starý původ a procházelo dlouhým
vývojem. Během staletí byla výroba v
různých
oblastech
přizpůsobena
místním podmínkám, jako je podnebí,
druh mléka, způsob zpracování apod.
Za kolébku výroby sýrů se považuje
Střední východ, ale až Římané dovedli výrobu sýrů k dokonalosti.
První družstevní mlékárna na Moravě byla založena roku 1878, v Čechách 1885.
V naší obci tomu bylo v dubnu 2014 na ulici Rudé armády 21, kdy byl zahájen
provoz mlékárny se zaměřením na výrobu čerstvých a zrajících sýrů. 27. července
letošního roku byla sýrárna slavnostně vysvěcena našim panem farářem.
Kravské mléko z nedalekého Březí je šetrně zpracováno TERMIZACÍ ihned po
nadojení. Tato forma pasterizace je nejšetrnější. Mléko si uchovává svoji typickou chuť,
obsah vitamínů a minerálů. Naší prioritou
jsou zrající přírodní sýry v několika
variacích a příchutích (např. se sušenými
rajčaty, pepřem, macerované v červeném
víně, vlašskými ořechy, brusinkami…….).
Tyto sýry zrají nejméně čtyři měsíce až
dva roky ve zrací místnosti při stálé teplotě
a vlhkosti. Po celou dobu zrání obracení a
čistění jsou pod naší neustálou kontrolou a
dohledem krajské veterinární správy.
Čerstvé sýry s 25 příchutěmi (oliva,
česnek, koření, lísk.ořech, rajče, pistácie,
brusinky, mandle, kmín, provensálské
koření, kopr…….) jsou jedlé již třetí den
od nadojení mléka a vhodné k okamžité
spotřebě, nebo je nakládáme do
rostlinného,
nebo
olivového
oleje
s bylinkami či kořením.
V příštím roce bychom rádi rozšířili
naše výrobky o domácí máslo popřípadě
jogurty.
Věřím, že se naše výrobky u Vás
zabydlí a budete se k nim vracet. Sýry,
zvlášť ty zrající, se stále mění během celého procesu vyzrávání a ročního období.
Roman Kroupa

BYLY JEDNOU JEDNY HODY
Vážení
čtenáři,
milí
občané, dovolte, abych se
nějakým způsobem ohlédl za
letošním ročníkem hodů, ale
nejen za ním.
Když se řekne na Moravě
slovo „hody“, tak si každý
představí spoustu jídla, krásné
kroje, víno, zpěv, lidovou
hudbu atd. Z našeho pohledu
je to ale i spousta starostí,
zařizování a nemalé náklady s
tím spojené. Avšak i přes to
všechno se na hody moc
těšíme a vnímáme je jako
slavnost celé obce a všech
občanů, kdy se do obce při této
příležitosti
sjíždí
rodáci,
příbuzní a přátelé, aby
společně
oslavili
tuto
významnou událost. Proto se
snažíme, aby úroveň hodů
měla tendenci se zvyšovat
nejen našimi kvalitami jak ve
zpěvu a tanci, ale i úrovní a
popularitou dechové hudby,
protože i ta nemalou měrou
přispívá k hodnotě hodů.
Velmi lpíme i na kráse krojů,
kterou se odlišujeme od
okolních vesnic, a troufnu si říct, že dnes nelze rozeznat, kdo má kroj vlastní a kdo z
půjčovny. Naše úsilí nespočívá jen v hodech, ale i v celkovém folklóru v obci, ať už
pořádáním krojového plesu nebo dívčího vínku. Mnohdy se však, ale střetáváme s
problémem, kdy pořádající organizace vidí více hody z toho materiálního pohledu, než z
folklórního. Jejich pohled je však na místě! Vždy je potřeba nějakým způsobem pokrýt
náklady spojené s pořádáním hodů, jako je třeba nemalá částka za dechovou hudbu, ale
vždy lze vše řešit kompromisem tak, aby byly spokojeny obě strany a zachovala se
pomyslná laťka úrovně. Není pravidlem „čím dražší dechovka, tím lepší“! Na
Břeclavsku působí spousta dechových hudeb, které jsou momentálně „IN“ (jako např.
DH Zlaťulka, DH Legrúti, DH Skaličané, DH Podlužanka...) a nevyžadují extrémně
velké sumy. Je potřeba tuto popularitu sledovat a neklesnout na již zmiňované úrovni
hodů už jen díky špatné dechovce, za kterou bychom se museli stydět. Za velký
kompromis musíme letos poděkovat pořádající organizaci TJ Sokol v čele s panem
Pekárkem, který nám vyhověl se sobotní dechovou hudbou Legrúti.

Další velkou kvalitou a symbolem hodů je MÁJA. Vysoká, štíhlá a čistě opracovaná
mája neodmyslitelně k těmto slavnostem na jižní Moravě patří. V nejedné moravské
pěsničce se zpívá o vysoké máji, „zároveň s věžú postavené“, tak i v Dunajovicích se
odjakživa staví štíhlá vysoká mája. Krása máje také přispívá k prestiži hodů a je to
chlouba nejen každého zvoleného stárka, ale i chasy a celé obce. Vždyť odjakživa se
vesnice a chasy předháněly „a my ju máme vyšší“ a „my ju stavíme ručně, a vy né“ a
„nám aj svítí, a vám ne!“ a proto i my si tuto naši pýchu nenecháme vzít.
Snažíme se, aby toto všechno již zmíněné tvořilo pomyslný základ hodů, abychom
byli pyšní na to, že jsme chodili v kroji, že jsme hody uspořádali, jak nejlépe dovedeme
a všichni návštěvníci a občané byli spokojeni a ještě dlouho na hody u nás vzpomínali.
Řekl bych, že letošní 69. hody se povedly. Přišlo spoustu nových krojovaných, kteří
jsou naší nadějí do následujících ročníků, počasí po dlouhé odmlce vyšlo po celý hodový
víkend, kdy rtuť teploměru neklesla pod 30 stupňů, a zažili jsme dvě příjemné tropické
noci. Návštěvníků bylo také spoustu a my se můžeme pyšnit velkou účastí přespolních
chas, a to z Valtic, Mikulova, Staré Břeclavi, Tvrdonic, Podivína, Popic, Rakvic, Perné,
Přibic a Hlohovce.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům, jak vinařům za sponzorství formou
vína (Víno Holec, Vinařství Volavka, Vinařství Zámečník, Vinařství Tichý, Víno
Jarmila, Vinařství Baláž, Vinařství Šoman), tak organizaci TJ Sokol za spolupráci, obci
za umožněné prostory ke zkouškám, všem rodičům krojovaných, protože bez nich
bychom spoustu věcí nedokázali. Dále panu Bartošovi za poskytnutí spodního dílu máje
a zafinancování jeřábu, panu faráři Kohoutkovi, panu Osičkovi, kolektivu místní
traktorky, restauraci Praha a dalším. Poděkovaní patří i prvnímu stárkovskému páru, a to
Ondřeji Tichému a Nikole Bartošové, kteří nás celou tu dobu během zkoušek, příprav a
samotných hodů stmelovali a vedli nás dobrým směrem! Velký DÍK VŠEM! Nezbývá
nám nic jiného, než se těšit na ty velké oslavy 70. výročí hodů, které příští rok oslavíme,
a věřím, že se do kroje oblékne spousta bývalých krojovaných, členů minulých chas a
stárků, kteří se s námi připojí do krojového průvodu. A co si přát nejen do příštího 70.
ročníku, ale i následujících let? Aby se nadále udržela kvalita hodů, aby byla vždy
vybrána hudba splňující kritéria finanční i poslechově přijatelné, aby požadavkům chasy
a pořádající organizaci bylo vzájemně vyhověno na základě kompromisu a aby byly
spokojeny všechny strany jak
pořadatelé, chasa, obec ale i
návštěvník našich hodů,
protože toto je chlouba a
poklad nás všech, který jsme
povinni si udržet nejen pro
sebe, ale i pro naše
následovníky
a
pokračovatele, protože tato
tradice se významně zapisuje
nejen do hodových a
obecních kronik, ale i
hluboko do každého z nás,
kdo má folklór rád. Proto
bychom si jí měli vážit a uchovat ji pro další generace!
Za Krojovanou chasu Pavel Karlík

Začal nový školní rok.
V úterý 1. 9. 2015 jsme začali nový školní rok 2015/2016. Do 1. třídy jsme přijali
20 dětí v Dolních Dunajovicích a 6 dětí v Perné. Celkem školu navštěvuje 191 žáků z
Dolních Dunajovic, Perné, Brodu nad Dyjí, Mikulova a Horních Věstonic, někteří žáci
se vrací zpět z jiné školy.
V učitelském sboru
nedošlo k zásadním
změnám. Po rodičovské
dovolené se vrací Mgr.
Buchtová, do oddělení
školní družiny v Dolních
Dunajovicích
přešla
Mgr. Valeriánová. Školní
družinu provozujeme jak
v Dolních Dunajovicích,
tak i v Perné.
I nadále pokračujeme
v projektech „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“, připravují se další nové projekty pro
žáky školy. Opět plánujeme lyžařský výcvikový kurs, výlety, exkurze a vzdělávací
programy. Kromě již zavedených elektronických žákovských knížek, které se mezi
rodičovskou veřejností osvědčily, zavádíme také elektronické třídní knihy. Znamená to,
že se v maximální míře budeme snažit využívat výpočetní techniku, kterou máme ve
škole na velmi dobré úrovni. Používání např. tabletů je pro žáky naší školy
samozřejmostí. S používáním interaktivních tabulí začínají i děti v mateřské škole. Zde
bylo v letošním školním roce přijato 52 dětí, tedy 2 oddělení. Obsazení učitelek je stejné
jako v loňském školním roce. O školních prázdninách byla dokončena závěrečná fáze
rekonstrukce budovy MŠ.
I v letošním školním roce nabízíme pro žáky, ale i pro veřejnost stravování ve školní
jídelně. Bohužel přání veřejnosti, abychom obědy rozváželi, nejsme z finančních důvodů
schopni splnit.
Jsme přesvědčeni, že všechno, co jsme si naplánovali, splníme ke spokojenosti jak
našich žáků, tak i rodičů.
Mgr. Miroslav Ivaniš, ředitel školy

Kulečníkový klub
V sobotu 12. 9. 2015 byl v naší klubové kulečníkové
herně v Dolních Dunajovicích sehrán přátelský turnaj
závodních hráčů kulečníku. Naši nabídku zahrát si u nás
karambol a podívat se do naší nové herny ještě před
oficiálním zahájením krajských soutěží přijala řada hráčů z
klubů v JMK. Sešlo se nás nakonec 13, a to od těch
nejlepších hráčů v žebříčku, až po úplné začátečníky. Atmosféra celého setkání byla
příjemná, bylo k vidění mnoho krásných karambolů a všichni hráči si velmi pochvalovali
kvalitu stolů a byli příjemně překvapeni úrovní klubového prostředí.

Naše pozvání přijal i pan Zoltán Kováč, který je legendou v kulečníku a ve své sbírce
má více jak 60 titulů z mistrovských utkání. Ve své malé exhibici předvedl, že kulečník
stále umí a jeho krásné karamboly, okořenily naše setkání.
Kulečníkový klub KK DD Dolní Dunajovice využil příležitosti a podal si koncem
února 2015 žádost o poskytnutí dotací z dotačního programu vypsaného JMK. Dotace
nám byly odsouhlaseny a minulý týden skutečně dorazily peníze na náš účet. Na základě
dohody s naší obcí jsme tedy rádi přeposlali půjčenou částku zpět na účet obce.
K dnešnímu dni máme zaregistrováno 12 členů klubu (a zájemce stále přijímáme). K
dispozici máme 3 stoly na karambol a 1 stůl na pool. Prostředí naší klubové herny je
krásné, čisté a nekuřácké, takže vhodné i pro sportovní vyžití mládeže. Zápasy v rámci
soutěží ČMBS, ve kterých postavíme v letošním roce dvě družstva „A“ a „B“ ve 3. třídě
budou zahájeny na začátku měsíce října. Aktuální informace o naší činnosti můžete
získat na stránkách obce v záložce Kulečníkový klub.
Zveme Vás do příjemného prostředí naší klubové kulečníkové herny. Přijďte si
zahrát karambol, pool, nebo si jen tak sednout a podívat se, jak se nám podařilo oživit,
chátrající prostory jedné z nejstarších budov v Dolních Dunajovicích, kterou naše obec
vlastní.
Vít Záboj, předseda klubu

Vinobraní 2015
Za
krásného
počasí
se v sobotu
19. září
uskutečnilo
již
tradiční
Dunajovické
vinobraní.
Organizátoři z ČZS Dolní
Dunajovice
připravili
opravdu bohatý kulturní
program. Především rodiče
jistě
uvítali
žonglérský
workshop pro děti, které zde
byly
na
velkou
část
odpoledne tak zabrány do
svých činností, že se rodiče
mohli v klidu věnovat jak
dalším kulturním vystoupením, tak konzumaci připravených vín, burčáku, sýrů či
pomazánek.
Zvláště přespolní uvítali předvedení zpracování hroznů na mošt. Musíme jen doufat,
že pochopili, to, že na vinici roste hrozen, ten se sklidí a teprve potom se vyrábí víno.
Již tradičně na vinobraní vystoupil Ženský a mužský sbor z Dolních Dunajovic, DNS
Dunajek, dále potom ženský sbor z Moravské Nové Vsi a mužský sbor z Bořetic. Velký
ohlas mělo vystoupení skupiny 5 TET z Březí. Následovala ohňová show a večer byl
završen ohňostrojem. Nesmíme zapomenout pochválit Slováckou kapelu Romana
Horňáčka, která celé odpoledne i večer hrála do kroku, k tanci i poslechu.
Velký dík patří za přípravu této vydařené akce nejen ČZS, ale i Tenisovému klubu
Dolní Dunajovice za připravené občerstvení, a všem účinkujícím a vystupujícím za
příjemně strávené odpoledne.
Petr Holec, Mgr. Josef Hasník

Společenská kronika
Jubilea

Narození

Červenec

Květen

Marie Vítková
Milan Kotas
Anna Herynková
Tinka Švejdová
Miroslav Grégr

František Šoman

Srpen

Natálie Topičová
Gabriela Miklová
Miluše Strbačková
Marie Snášelová

Červen
Tomáš Pitra
Červenec

Stanislav Stopka
Ing. Miroslav Štrbka
Alois Pitra
Mária Fildánová
Marie Kořínková
Marie Macharová
Kateřina Klepáčková
Věra Skoumalová

Srpen
Lenka Šipková
Filip Mlýnek
Vladimír Mikel

Září

Kulturní a společenské akce
do konce roku 2015

Božena Zbránková
Ludovít Baláž
Růžena Válková
Marie Volaříková
Drahomíra Dohaničová
Ludmila Kopřivová
Ludmila Ševčíková
Marie Hrabcová
Rozálie Karbulová
Anna Hrnčířová
Vladimír Štraus

26. 9.

Září
Marie Skaláková
Karel Pitra

Náves

24. 10. Dívčí vínek

kinosál

28. 11. Adventní Jarmark

Náves

4. 12.

Mikulášský košt

sál Dr. Rennera

12. – 14. 12. Vánoční výstavka
sál Dr. Rennera
15. 12. Zpívání pod vánočním stromem

Úmrtí
Srpen
Iva Bešterová
Jaroslav Osička
Libuše Němcová

Křídla motýlí
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