
Dálnice, větrné elektrárny a co ještě?
Doprava,  energie,  ekologie.  Tato  tři  slova  slýcháme  často  v nejrůznějších
sdělovacích  prostředcích  a  jen  tak  kolem nás  prolétají,  aniž  bychom je  nějak
zvlášť vnímali.  Uvedená tři  slova se ozývala také ve středu 18. února 2004 na
veřejném zasedání zastupitelstva obce.
S dopravou se váže záměr vybudovat dálniční spojení mezi Brnem a Vídní. Někdo
si řekne, vždyť je to dobré, doprava se urychlí, a pokrok se přece nedá zastavit.
Ale  trošku  zpět.  V roce  2000  byla  obci  tzv.  „Vyhledávací  studie  rychlostní
komunikace  I/52“,  v této  studii  byly  představeny  nejdříve  čtyři  a  potom  pět
možných tras vedení silnice dálničního typu z Brna do Vídně. Dvě z navržených
řešení byla pro Dolní Dunajovice nepřijatelná. „Varianta I.“ počítala s rozšířením
stávající silnice I/52 na dálniční komunikaci a „Varianta V.“ měla procházet nad
obcí směrem ke sklepům. „Varianta V.“  byla z dalších projednávání vypuštěna,
zato  „Varianta I.“  je  stále  více  prosazována,  například  i  představiteli  města
Mikulova. Co by výstavba uvedené komunikace obci přinesla? Někteří tvrdí, že
nové pracovní příležitosti a rozvoj. Jiní tvrdí, že zvýšený průjezd těžké nákladní
dopravy a s tím související hluk a exhalace. Studie o vlivu komunikace na životní
prostředí nepřesvědčila zastupitele obce o neškodnosti navrhovaného řešení, a ti se
vyslovili proti  navrhované „Variantě  I.“ silnice I/52.  Jakou váhu bude mít  toto
vyjádření,  teprve  uvidíme.  V Bavorech  se  občané  spojili  a  založili  občanské
sdružení „NEBOJSA“, aby se aktivně postavili proti výše uvedené stavbě. 
Energie + ekologie = větrná elektrárna. Tak tato rovnice se velmi často uvádí jako
jediná  alternativa  pro  budoucnost.  Na  zasedání  zastupitelstva  v listopadu  2003
předložila  česko-rakouská  firma  VENTUREAL  svůj  úmysl  vybudovat  na
horizontu Dunajovických kopců „Větrný park Dolní Dunajovice“, s 12 větrnými
elektrárnami  o  celkovém  výkonu  36  MW.  Uvedené  elektrárny  by  s největší
pravděpodobností  obec  exhalacemi  ani  hlukem  neobtěžovaly,  ale  díky  svým
rozměrům (stožár 105 m vysoký, rotor o průměru 90 m) by jistě velmi významně
změnily celkový  ráz  krajiny.  Také  budování  větrných  elektráren  zastupitelstvo
odmítlo.  Zachovalo  se  tedy  ekologicky?  Zatím  si  nedokážu  odpovědět.  Jestli
někdy v budoucnu vyroste nad obcí les větrných elektráren, to se uvidí, možná i
dálnice kolem obce poběží, ale letos to zcela jistě ještě nebude.      

Josef  Hasník, zástupce starosty
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Od 1. ledna 2004 je lékařská služba první pomoci pro občany obce

poskytována pouze v ordinaci LSPP v Domě zdraví, s.r.o Mikulov. Lékař do
obce  nebude  zajíždět.  Činnost  rychlé  záchranné  služby,  která  zasahuje
v případě ohrožení života (tel. 155) zůstává bez změny.
      Obecní  úřad v Dolních  Dunajovicích  spolu  s Policií  ČR upozorňuje
občany  na  vyhlášku  č.  326/2000  Sb.  ze  dne  11.  září  2000  o  způsobu
označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a
umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov
a  o  postupu  o  oznamování  přidělených  čísel  a  dokladech  potřebných
k přidělení čísel. Ministerstvo vnitra stanoví  podle § 153odst. 2 k provedení §
33  zákona č.  128/2000.,  o  obcích (obecní  zařízení),  a  podle  §  120 odst.  2
k provedení § 14 odst. 9 zákona 131/2000 Sb.:
     Použití a umístění čísel k označení budov v obci

§ 4
1) Každá  budova  se  označuje  pouze  jediným  číslem  popisným  nebo

evidenčním. Spojí-li  se dvě nebo více  budov stavebně v jednu ,  má
tato budova všechna čísla původních  budov do nového rozhodnutí
obce o přečíslování budov.

2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního
obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí.

§ 6
1) Čísla se umisťují tak, aby byla VIDITELNÁ.
2) Čísla orientační se umisťují vždy pod tabulku s číslem popisným.

Pokud čísla popisná nejsou umístěna na budovách, dochází k obtížné orientaci
při doručování zásilek, či vyřizování zpráv k jejich příjemcům a to nejen ve
dne, ale hlavně v nočních hodinách, kdy je nutno při mimořádných událostech
(autohavárie, úmrtí či jiné neodkladné záležitosti) je doručit.
Žádáme tímto občany, kteří nemají umístěna na svých budovách čísla popisná,
aby tak neodkladně učinili.  

František Bařina, starosta obce

PŘIPRAVUJEME  DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ
Po úspěšném obnovení amatérské divadelní činnosti v loňském roce připravili
místní ochotníci divadelní hru italského autora Nicoly Manzariho Naše drahé
děti. Jedná se opět o veselohru, kde kromě humorných pasáží jsou i ty, které
nutí diváka k zamyšlení. Představení se uskuteční 19. a 20. března vždy v 19
hodin.

Věříme, že stejně tak jako loni i tentokrát přijedete v hojném počtu se
pobavit a posoudit snažení místních divadelníků.

Stanislav Lačík



Vážení vinohradníci, majitelé a uživatelé vinic
Obecní  úřad  a  Český zahrádkářský  svaz ve  spolupráci  s Ústředním

kontrolním  a  zkušebním  ústavem  zemědělským,  oddělení  evidence
v Oblekovicích vás upozorňují, že poslední termín k zaregistrování vinic je 31.
březen tohoto roku.

Je nutné, aby bylo před vstupem naší republiky do EU zaregistrováno
co největší množství vinic. Registraci je nutné provést nejen u vinic nad 10
arů výměry, ale pokud možno i u vinic do 10 arů. To proto, že po vstupu do
EU nebude povoleno z neregistrovaných vinic víno vyrábět a prodávat. Tyto
budou brány jako na černo vysázené, nebudou v těchto případech povolovány
obnovy porostů  a  postupně  budou  likvidovány.  Tiskopisy  k registraci  jsou
k vyzvednutí u Ing. L. Tichého na ulici Polní nebo v kanceláři obecního úřadu.

Leoš  Tichý

Z ČINNOSTI ČSZ
V neděli 15. února se konala výroční členská schůze

místní organizace, na které byl zvolen nový výbor.
Tak,  jako  v letech  předchozích  i  letos  se  uskuteční

školení degustátorů, které proběhne v pátek 19. března v 18
hodin  v sále  obecního  úřadu.  V závěru  školení  se  tradičně
uskuteční  degustace  vzorků,  které  si  účastníci  přinesou
s sebou. 

Sezóna různých přehlídek a výstav vín odstartovala. Přeji vám mnoho
úspěchů v těchto kláních a tím vás také vyzývám k účasti na místní výstavě
vín nejen jako hosty, ale také jako vystavovatele svých vín. Výstava proběhne
v Neděli  velikonoční  11. dubna od 9 hodin v sále místního kina. Degustace
s bodováním  vystavených  vín  se  koná  28.  března  ve  13  hodin  též  v sále
místního kina. Svoz vzorků bude 26. března na stejném místě. Čas svozu bude
upřesněn  v místním rozhlase.  Rád  bych zopakoval  kritéria  pro  vyhlašování
vítězů. Vyhlašovat budeme šampiona v bývalých „áčkových“ a „béčkových“
odrůdách,  šampiona  červených  odrůd,  nejvýše  hodnocený  Ryzlink  vlašský
z Dolních  Dunajovic  a  nejvýše  hodnocenou  kolekci  vín  od  jednoho
vystavovatele.
Pro  vyhlášení  vítězů  jednotlivých  odrůd  musí  být  vystaveno  nejméně  10
vzorků  v dané  odrůdě.  Pro  vyhodnocení  kolekce  vín  musí  být  vystaveno
nejméně 6 vzorků vín od jednoho vystavovatele. Přeji vám mnoho úspěchů a
na shledanou na místní výstavě. 

Leoš Tichý
předseda ČSZ



BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

„Knihy  jsou  nádobami  ducha“  –
citát Thomase Manna nám připomíná,
že nastal březen vyhlášený jako Měsíc
knihy.  Kniha  je  pro  člověka  nejen
zábavou,  ale  i  zdrojem  poučení.
Chceme  vás  proto  seznámit
s nabídkou místní knihovny.

Je  pro  návštěvníky  otevřena
každé úterý od 14 do 18 hodin a ve
čtvrtek  od  14  do  17.30  hodin.
Celoroční poplatek pro dospělé činí  50 Kč a
pro  děti  20  Kč.  Vybírat  můžete  z nabídky asi  8 000  knih,  podle
půjčovního řádu na 1 měsíc. Potom je třeba knihu vrátit, případně
půjčení  prodloužit.  K dnešnímu dni  je  zaregistrováno celkem 128
čtenářů, z toho 61 dětí.

Z posledního nákupu 57 knih a 101 knih z výpůjčního fondu
z knihovny  v Břeclavi  nabízíme  pro  mládež  knihy  spisovatelů
Lanczové,  Stínila,  Pivodové,  Rudolfa  aj.,  pro  studenty  texty
přijímacích zkoušek  z českého jazyka,  matematiky a  všeobecných
pohovorů, literaturu v kostce pro střední školy apod. Z nabídky pro
dospělé  stojí  za  povšimnutí  knihy  Květy  Legátové  Želary  nebo
Jozova Hanule, W. Szpilmana – Pianista. Tyto knihy posloužily jako
scénář  pro  úspěšné  stejnojmenné  filmy.  Dále  jsou  zde  knihy
spisovatelů Smitha, Morrella, Forsytha, Topola, Šabacha, Viewegha,
Pawlowské,  Woodové,  Pilchnerové,  Robertové,  Javořické,
z mladých spisovatelů  K.  Procházkové  nebo hustopečské  Daniely
Milanové a spousty různých encyklopedií – Rozhodující bitvy dějin,
Velké záhady minulosti, Encyklopedie 19. století, Svět architektury
atd.  ,  které  vás  nejen  pobaví,  ale  i  poučí.  V měsíci  březnu
připravujeme pro děti zábavnou soutěž, besedy o knihách a nákup
dalších  nových  knih.  Chceme  také  půjčovat  časopisy  Dům  a
zahrada, 100+1 zajímavostí, Udělej si sám a časopisy pro děti. I vy
jste v místní knihovně vítáni.

Miroslava  Lačíková



Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
 základní organizace Dolní Dunajovice

  Naše organizace SPCCH se rozšiřuje, k l. l. 2004  máme 147 členů a stále se
nám noví členové do naší  organizace  přihlašují.  Máme také členy z Perné,
Mikulova a Dolních Věstonic. 
V letošním roce máme v plánu činnosti dost úkolů a jejich plnění jsme začali
již  v lednu  2OO4.  5.1.2004  –  l2.  1.  2004  jsme  se  zúčastnili  rekondice
v lázních Teplice nad Bečvou. Zúčastnilo se nás jenom 31 členů, což je  na
počet členů organizace málo, i když jsme našim členům přispívali z pokladny.
Na ozdravný pobyt  přispěl  i  obecní  úřad.  Pobyt se všem účastníkům velmi
líbil.  Procedury,  celodenní  stravu  i  ubytování  jsme  měli  na  velmi  vysoké
úrovni, v překrásné zasněžené krajině severní Moravy.
Dne 24. 1. 2004 jsme uspořádali již  pátý společenský ples. Tak jako každý
rok si naše organizace zve na ples dechovou hudbu, letos nám hrála dechová
hudba Sokolka ze Šakvic. Sponzoři, podnikatelé, příznivci a naši členové nám
přispěli do tomboly. Ta se nám letos vydařila ke spokojenosti všech účastníků
plesu. Chtěla bych touto cestou všem poděkovat za dary do tomboly a našim
členkám za upečené zákusky a koláče.
V březnu máme naplánované koupání v termálních lázních na Slovensku. 
Také  v letošním  roce  proběhnou  okresní  rekondice   pořádané   okresním
výborem v Břeclavi  Tyto rekondice se budou konat na Vysočině v Blatinách
u Nového Města na Moravě a to v červnu a září pro kardiaky a respiriky.
Naše organizace po transformaci změnila název, je o něco delší, ale struktura
a  činnost  se  nemění.  O  naše  členy  se  staráme,  abychom  jim  zpříjemnili
společně  strávené  členské  schůze,  kde  se  vždy  zúčastní  až  90%  členů.
V březnu proběhne jarní členská hodnotící schůze, kde naše členky dostávají u
příležitosti  MDŽ  květiny  a  náš  místopředseda  ing.  Tichý  všem  ženám
pogratuluje. Na naše schůze také zveme naše družební ZO SPCCH z Dechtic a
my se zase zúčastňujeme schůzí v Dechticích. Tato družba je již letitá a stále
se na setkání těšíme.  
Na podporu obecního úřadu se naši členové mohou plně spolehnout.  Všech
akcí,  které pořádáme,  se starosta  pan Bařina vždy zúčastní,  podporuje  naše
nejstarší občany obce a seznamuje nás s akcemi pořádanými obecním úřadem.
Pokud nám bude zdraví  sloužit,  tak se budeme scházet  a věnovat se našim
členům při všech akcích, které hodláme pořádat a budeme plnit všechny úkoly
dané výborem SPCCH. 

Marie  Martincová



ZŠ INFORMUJE
V  termínu  18.  -  25.1.2004  se  žáci  naší  školy  účastnili  lyžařského  kursu

v zimním středisku „Marta“ v Horní Bečvě. Podmínky pro lyžování byly téměř ideální.
Všichni zvládli základy lyžování bez větších problémů.

První  pololetí  školního  roku  2003/2004  bylo  ukončeno  29.1.2004.
Vysvědčení, které si žáci odnesli domů, je zhodnocením jejich školní práce. Jedni jsou
spokojeni více, druzí méně.

Zápis prvňáčků se konal 2.2.2004. Zapsáno bylo pro školní rok 2004/2005 33
žáků, z toho 7 žáků z Brodu nad Dyjí a 6 žáků z Perné.

Ples SRPŠ, který proběhl 7.2.2004, měl již tradičně vysokou úroveň. Výtěžek
z plesu je celoročně využíván pro školní i mimoškolní činnost žáků (soutěže, drobné
dárky pro vycházející  i  nové žáky naší školy,příspěvek na lyžařský výcvikový kurs
apod.).  Poděkování  patří  všem,  kteří  se  jakýmkoliv  způsobem zasloužili  o  zdařilý
průběh této akce. Nyní připravujeme plavání žáků 2. a 3. tříd, žáci průběžně jezdí do
divadel, reprezentují školu v různých vědomostních a sportovních soutěžích.
Nejvíce napilno mají naši „deváťáci“, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání.
Přeji šťastnou volbu.

Mgr. Miroslav Ivaniš,  ředitel  

Ilustrace 1Snímek z předtančení žáků ZŠ na plese SRPŠ foto: L. Hron



„Slunce do škol“
Od 1. 1. 2002 Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo projekt s tímto názvem.
"Jde  o  instalace  fotovoltaických  nebo  fotoelektrických  zařízení  malých  výkonů ve
školských zařízeních. Účelem tohoto programu je  především demonstrace možností
získávání energie ze slunečního záření pro žáky, jako součást osvěty a vzdělávacího
procesu." Tolik citace ze Směrnice MŽP ČR .
Na začátku roku 2003 jsem absolvovala seminář k této akci a exkurzi v SPŠ Břeclav,
kde toto zařízení již fungovalo. Následovaly žádosti na MŽP o 100% dotaci na obě
zařízení ve výši 2 x 100 000 Kč s nezbytnou hromadou příloh, vyjádření a podpisů.
Toto  úsilí  bylo za  pomoci firmy Apitos  Praha  korunováno úspěchem. Dotace  byla
schválena  a  téměř  přesně  po  roce  17.  1.  2004  v  naší  škole  firma  EKO  -  TOP
instalovala oba dva systémy: 1. fotovoltaický (demonstruje na výstupním počítači na
chodbě množství vyrobené el. energie), 2. fototermický ( demonstruje ohřev vody ve
125 1 zásobníku). Panely jsou z důvodu přístupnosti umístěny na střeše ve dvoře školy,
bohužel tím je zkrácena doba působení slunečního záření. 
Nyní je zařízení ve zkušebním provozu, všechny přítomné ve škole velmi zajímá jeho
výkon, ovšem je třeba vydržet do jara, kdy se postupně doba a intenzita slunečního
záření  začne  zvyšovat  a  tím  bude  demonstrace  obnovitelných  zdrojů  energie
výraznější. Po třech měsících bude ještě výstupní počítač propojen do sítě naší školy a
informace budou k dispozici na všech počítačích.
Myslím, že dobrá věc se podařila, škola udělala další krůček dopředu ve svém vývoji a
využila možnost získání financí od státu.

Mgr. Sylva Šlosarová, zástupce ředitele ZŠ

Pozvánka na karneval
MŠ zve všechny děti a jejich rodiče na „KARNEVAL“, který připravujeme na neděli
7. 3. 2004 v 15 hodin do místního kinosálu. Rodiče, zajistěte svým dětem převleky. Při
rytmické hudbě p. A. Švejdy, kterou hradí OÚ Dolní Dunajovice, se Vaše děti jistě
pořádně vyskotačí.

MŠ Připravuje
Zápis dětí do MŠ pro šk. rok 2004/5 bude v měsíci březnu, přesný termín bude včas
ohlášen místním rozhlasem.

MŠ děkuje
Poděkování manželům Romanu a Renatě Pantůčkovým za vánoční dar pro děti MŠ,
který udělal velkou radost.



Česká menšinová škola 1933 – 1935 v Dolních Dunajovicích
V minulém roce při hodech na výstavce ve škole byl umístěn panel se

vzpomínkou na naši školu v Dolních Dunajovicích, která, zde v obci obývané
z 98% Němci, byla založena jako jednotřídní  v roce 1933. Prvním učitelem
v ní byl pan Josef Šachl. Zde v Dolních Dunajovicích působil dva roky, potom
byl  v Zaječí,  dále  pak ve východních  a  středních  Čechách  až do  důchodu.
Dnes žije v Poděbradech a 13. května 2004 se dožívá devadesáti let. K jeho
životnímu jubileu mu blahopřejeme a zároveň děkujeme za práci pro tehdejší
české obyvatelstvo, zde v Dolních Dunajovicích. 
Úryvek z básně, kterou se tehdy učily české děti:
 

My jsme děti volné země, 
máme rády sílu, vzlet.
Chcem by naši republiku
obdivoval celý svět.

Kdo se jenom v koutku krčí, 
toho v světě neznají,
kdo má jenom v klíně ruce, 
ten se buchet nenají.

Kdo nevěří vlastní práci,
dřív než začne, pohoří.
Kdo se stydí za mozoly,
mnoho toho nestvoří.

Filip  Hron

Víte, že . . . 
- průměrné srážky u nás jsou 480 mm ročně? V roce 2003 však napršelo

pouze 373 mm (to je 373 litrů na m2), ale v roce 2002 napršelo 774
mm.

- loni v únoru nebyly vůbec žádné srážky?
- nejvíce za 1 den napršelo 5. října:  28 mm?
- nejnižší teplota byla 12. ledna:  - 19oC ?
- nejvyšší teplota byla 13. srpna: +38°C ?
- celkem v 94 dnech roku 2003 byla teplota pod bodem mrazu?
- 56 dní bylo tropických? (To je 30°C a více)
- 110 dní bylo letních? (To je 25°C a více)
- 23krát byla bouřka?

Filip Hron



BILANCE UPLYNULÉ SEZÓNY TJ SOKOL
Činnost TJ Sokol byla i v uplynulém období bohatá a rozmanitá. Dá se

konstatovat, že rok 2003 byl z pohledu organizace velmi úspěšný a to jak na
poli sportovním, tak i v oblasti budovatelské i společenské.

Sportovní činnost – fotbalové mužstvo dospělých je na 5. místě, ale na
jaře se bude hrát s dosud lépe umístěnými soupeři na domácím hřišti, takže se
dá předpokládat, že by mohlo navázat na úspěšné 3. místo v loňské sezóně. B
mužstvo skončilo v druhé polovině tabulky. Dorostenecký kolektiv obsadil po
podzimu překvapivě 1. místo a protože má na jaře  dobré vylosování,  dá se
očekávat jeho postup do krajské soutěže. Družstvo starších žáků skončilo na 5.
místě, mladší žáci jsou devátí. I tato umístění jsou solidní vzhledem k tomu,
jaká  mužstva  s bohatou  tradicí  okresní  přebor  hrají.  Přípravka  skončila  na
pěkném 3.  místě.  Určitým problémem  je  ta  skutečnost,  že  mnozí  chlapci
vzhledem k věku v této  soutěži  končí  a  není  za  ně  náhrada.  Zde  je  nutná
spolupráce rodičů a školy, aby se podařilo získat nové tváře.

Společenská činnost – i v této oblasti je hodnocení vesměs pozitivní.
Do výčtu akcí tohoto druhu patří šibřinky, červencová noc, letní slavnosti vína
a  tradiční  hody.  Všechny  podniky  byly  pořadatelsky  dobře  zvládnuty  a
přinesly značný finanční  efekt.  Tady je zapotřebí  poděkovat spoluobčanům,
kteří svou účastí přispěli ke zdaru uvedených akcí.

Budovatelská  činnost –  v letní  přestávce  bylo  zprovozněno  nové
travnaté tréninkové hřiště. Bylo zhotoveno zábradlí, usazeny branky, umístěny
bariéry se sítěmi za brankami. V neposlední řadě bylo dobudováno oplocení
celého  areálu.  Koncem července  započaly úpravy na výstavbě hlavní  hrací
plochy. Pro srovnání hrací plochy byly přemístěny tisíce kubíků zeminy. Do
země bylo instalováno automatické zavlažovací zařízení, které je napojeno na
studnu a rezervoár vody. Toto bylo řešeno dodavatelsky. Do této rozsáhlé akce
se  promítla  i  brigádnická  výpomoc  –  kolem  hrací  plochy  je  zbudováno
zábradlí  včetně  osvětlení  tréninkové  plochy,  v září  bylo  svépomocí  zaseto
hlavní travnaté hřiště, v zimních měsících se připravovaly výplně do zábradlí.
Slavnostní otevření nové hrací plochy se plánuje na jaro 2005.

V říjnu  firma  COLAS  zahájila  zemní  práce  na  výstavbě  dvou
tenisových a jednoho volejbalového kurtu. V listopadu položila firma Sibera
antuku  a  předala  sportoviště  k užívání  obecnímu  úřadu.  Zbývá  provést
oplocení kurtů a na jaře se mohou sportoviště začít využívat.

Až potud to vyznívá všechno velmi optimisticky. Co však pociťujeme
v  současné  době  za  největší    problém,  je  absence  sociálního



zázemí, kde by se mohli místní sportovci, případně i rekreanti po sportovním
vyžití osprchovat,  převléknout a osvěžit.  Proto je zpracována studie nového
sociálního zařízení, kde jsou plánovány 4 šatny pro fotbalová mužstva, šatny
pro tenisty, vše se sprchami a WC. Dále by součástí  stavby měla být malá
restaurace s kuchyňkou, posilovna, sauna, masážní místnost a tribuna pro cca
160  osob.  Součástí  tohoto  projektu  je  dobudování  dětského  koutu
s prolézačkami,  skluzavkou atd.  a  pískového  volejbalového  hřiště,  které  by
sloužilo i jako velké pískoviště. O celý areál by měl pečovat správce, s jehož
nástupem se počítá v měsíci březnu. 

Po  dokončení  uvedeného  projektu  by  mělo  vzniknout  zařízení  pro
relaxaci  nejen  aktivních  sportovců,  ale i  sportovců amatérů,  turistů  a rodin
s dětmi.  To  je  cílem  našeho  snažení.  Obecní  zastupitelstvo  ve  spolupráci
s výborem TJ v současné době zajišťuje  projektovou dokumentaci  (stavební
povolení, projekt) a finanční zajištění stavby, což jsou především dotace.

Věříme,  že  plánované  záměry  se  nám  podaří  realizovat  a  tím
přispějeme k dalšímu zkvalitnění sportovního a společenského života v obci.

Milan Kališ

ÚSPĚŠNÝ PODZIM FOTBALOVÉHO DOROSTU

Družstvo dorostu v současné podobě existuje třetí sezónu a hraje v okresním
přeboru dorostu ve skupině  A, což je  nejnižší  dorostenecká soutěž.  Vedení
družstva pracuje v tomto složení:
- vedoucí družstva Vladimír Valerián 
- trenér Václav Gembický
- asistent trenéra Jan Buťák.
Všichni  členové  vedení  dorostu  mají  trenérskou  kvalifikaci  a  dlouhodobé
zkušenosti se sportovní činností.
Po podzimní části soutěže se družstvo umístilo na prvním místě tabulky s 32
body, skóre 40:14. Druhé Kostice mají 31 a třetí Rakvice 25 bodů.
Na základě těchto výborných výsledků v soutěži byli čtyři hráči nominováni
do okresního výběru dorostu a 17. listopadu se zúčastnili v Poštorné setkání
s českými fotbalovými reprezentanty Látalem, Heinzem a Kotůlkem. V rámci
tohoto setkání sehráli utkání, ve kterém obstáli velmi dobře.
Družstvo  dorostu  má  předpoklady  k výborným  sportovním  výkonům  i
z hlediska svého věkového složení, protože velká část hráčů může hrát  v této



věkové kategorii další dva roky a bude pravidelně doplňována novými hráči z
družstva starších žáků.
Vzhledem k umístění v tabulce a perspektivě družstva se trenér pan Gembický
rozhodl, že u dorostu zůstane nejméně do konce tohoto soutěžního ročníku.
Nebylo to pro něho snadné rozhodování, protože dříve působil u družstev
dospělých ve vyšších soutěžích (Bavory, Novosedly) a i v současné době má
nabídky odejít jinam (Březí, Novosedly, V. Pavlovice). Osobně si promluvil
se všemi hráči, kteří slíbili, že pro dobré výkony v jarní části soutěže jsou
připraveni zúčastnit se náročné zimní přípravy.

Vedení  družstva  zpracovalo  plán  zimní  přípravy.  Je  velmi náročný a  hráči
takovéto  tréninkové  zatížení  nikdy  nezažili.  Zimní  příprava  je  zaměřena
především  na  získání  větší  fyzické  kondice  a  její  součástí  je  i  cvičení
v posilovně a plavání v bazénu.
V rámci přípravy bude uspořádán 7. února v Mikulově halový turnaj v kopané,
kterého se zúčastní družstva z V. Němčic a Vranovic.
Důležitým prvkem přípravy je čtyřdenní soustředění,  které proběhne od 26.
února v Brumově. 
14.  a  21.  února  budou  sehrána  přípravná  utkání  s dorostem  Mikulova  a
Hustopečí  na  jejich  škvárových  hřištích,  14.  března  bude  sehráno  poslední
přípravné utkání před zahájením jarní části soutěže  na domácím hřišti.
Celá příprava je zaměřena na to, aby hráči byli schopni pokračovat v dobrých
výkonech z podzimní části soutěže. V jarní části soutěže bude situace družstva
náročnější, protože umístění na prvním místě je pro ostatní družstva velkým
překvapením a všichni se budou chtít  na Dunajovice „vytáhnout“  a zvítězit
nad námi.
Cílem vedení družstva dorostu není za každou cenu soutěž vyhrát a případně
postoupit do vyšší soutěže, ale podávat kvalitní výkony a pokračovat v dalším
rozvoji výkonnosti družstva. Už dnes můžeme tvrdit, že v družstvu je 5 až 7
hráčů, kteří mohou být příslibem pro budoucnost dunajovického fotbalu. 
Přestože družstvo na podzim podávalo dobré výkony a umístilo se na prvním
místě tabulky, je pro mě osobně zklamáním účast diváků a především rodičů
hráčů na domácích utkáních. Byl bych rád, kdyby alespoň rodiče přišli hráče
povzbudit svou přítomností na utkáních.
Jarní část soutěže bude zahájena 23. března utkáním s Charvátskou Novou Vsí
na hřišti v Dolních Dunajovicích.

Vladimír Valerián
vedoucí družstva dorost



Společenská kronika    
Narození
Tomáš Veselý   24. 1. 2004

Jubilea
Leden
Olga Klepáčková 82 let
Gabriela Binková 80 let
Leoš  Tichý 75 let
Antonín  Bandík 70 let
Únor
Božena  Snášelová 93 let
Marie  Kapplerová 90 let
Jindřiška  Čížová 85 let
Štěpánka  Pavelková 84 let
Jan  Rampula 83 let
Drahoslava  Jeřábková 80 let
Vlasta Ivanišová 75 let
Marie  Miklová 70 let
Březen
František  Penčák 86 let
Jaroslav  Latýn 75 let
Kristina  Lauerová 70 let
Olga  Hrdličková 70 let

Úmrtí
Prosinec
Růžena  Damborská 94 let
František  Mokrý 91 let

STATISTIKA OBYVATEL 
K 31. 12. 2003

K 31. 12. 2003 bylo v naší obci 1736
obyvatel, z toho 841 mužů a 895 žen:

do 6 let 107
od 7 do 15 let 198
od 16 do 20 let 129
od 21 do 60 let  1023
nad 60 let  279

Nejstarší občankou je 
paní Kateřina Fojtlová, 95 let

Během roku 2003 se:
Narodilo 13 dětí
Zemřelo 14 obyvatel
Přistěhovalo 42 obyvatel
Odstěhovalo 34 obyvatel
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Tříkrálová sbírka

Při „Tříkrálové sbírce“ se v naší
obci  letos  vybralo  22 735 Kč.
Všem,  kteří  přispěli  patří
poděkování.

Redakční  rada  děkuje
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