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Zastupitelstvo 2006 – 2010
Končí další volební období zastupitelstva obce a to je čas na rekapitulaci.
Ve volebním období 2006 – 2010 se mnoho věcí podařilo, několik věcí se podařilo
zčásti a něco se nepodařilo vůbec.
Dovolím si nejdříve pochlubit se tím, co se podařilo. Především chci vyzdvihnout fakt,
ţe od října bude vybudována kanalizace v celé současně zastavěné části obce. Právě
výstavba a rekonstrukce kanalizace představovala v letech 2006 – 2010 největší výdaje. V
roce 2007 byla vybudována kanalizace v části ulic Zahradní, Hlavní a „U Mlýna“,
náklady byly 6 mil. Kč. V roce 2009 byla za 2 mil. Kč rekonstruována kanalizace v ulici
Boční a vybudována kanalizační přípojka na ulici Zahradní. Dokončení kanalizace v
zastavěné části obce (ulice Polní, Kostelní a část ul. Rudé armády) probíhá právě nyní za
9,2 mil. Kč. Na budování kanalizace navazují i rekonstrukce vozovek. V uplynulém
období byly rekonstruovány vozovky „U Mlýna“ v ulici Boční a částečně v ulici U
Rybníka. V současné době se provádí rekonstrukce ulice Polní. Náklady na opravu
vozovek dosud činily 6 mil. Kč. Pokračuje také postupná obnova a doplňování chodníků.
Nové chodníky máme na ulici Rudé armády (směr z obce na Pernou), na ulici Hlavní
(kolem sklepů) a v uličce od ulice Polní aţ na ulici Poštovní. Současně byly opraveny
chodníky na ulici Hlavní. Náklady na rekonstrukci a výstavbu chodníků představují za
čtyři roky částku 2 mil. Kč.
Nyní o tom co se povedlo jenom zčásti. Byla provedena rekonstrukce fasády školy v
hodnotě 3 mil. Kč, ale bohuţel pouze uliční část a na opravu dále čeká ještě dvorní trakt.
Těsně před schválením je nový územní plán obce. Jeho projednávání trvá jiţ celé volební
období.
A na závěr co se nezdařilo, především jsme nezískali dotaci na víceúčelovou halu v
areálu školy. Nechci se vymlouvat, ale moţnosti dotací jsou nastaveny tak, ţe je téměř
nemoţné pro obec naší velikosti na podobnou stavbu získat dotaci z fondů EU a jiné
zdroje jsme také neobjevili. Díky dosud neschválenému územnímu plánu jsme nemohli
zahájit práce na sběrném dvoře.
Přes výše uvedené hodnotím osobně uplynulé volební období velmi kladně a chci z
tohoto místa poděkovat všem členům zastupitelstva za jejich práci na společném rozvoji
obce. Nové zastupitelstvo budeme volit 15. a 16. října, věřím ţe bude mít na co navazovat
a ţe převezme obec v dobrém stavu.
Mgr. Josef Hasník
starosta obce

Zastupitelstvo obce
Ve středu 22. září se uskutečnilo poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce ve
volebním období 2006-2010.
Na programu jednání bylo jen několik málo bodů. Především byla schválena
rozpočtová opatření č. 4 a č. 5, která upravují čerpání schváleného rozpočtu. Dále byl
projednán návrh smlouvy s RWE Gas Storage, s.r.o o odkoupení pozemku pro průzkumný
vrt. Smlouva, z důvodu nesouhlasu zastupitelstva s navrţenou cenou, schválena nebyla.
Zastupitelstvo obce naopak schválilo smlouvu o zajištění financování IDS JMK.
Díky změně v zákoně o loteriích, bylo moţné schválit obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2010, která umoţní od ledna 2011 zpoplatnit provozovatele výherních loterijních
terminálů. Na závěr byla přednesena zpráva o činnosti ZO v uplynulém volebním období,
její obsah je v článku na straně 1. zpravodaje.
Na závěr se chci omluvit těm hostům, kteří očekávali diskusi, ale její zařazení na
program jednání vzhledem ke skutečnosti, ţe se jednalo o poslední jednání zastupitelstva,
nebylo navrţeno. Současně chci poděkovat všem občanům, kteří se pravidelně či
nepravidelně zúčastňovali veřejných zasedání za jejich zájem, a nezbývá mi neţ doufat, ţe
i v dalším volebním období se jednání budou zúčastňovat.
Mgr. Josef Hasník
starosta obce

Informace OÚ
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OÚ ţádá všechny majitele psů, aby do 15. listopadu nahlásili změny, které během roku
nastaly. Termín je důleţitý proto, aby bylo moţné tyto změny zapracovat před
výběrem poplatku prostřednictvím sluţby SIPO v lednu 2011.
Od října 2010 je moţné na odběrném místě tříděného odpadu odkládat také pouţité
elektrospotřebiče (televizory, rádia, počítače, monitory, pračky, ledničky, další drobné
spotřebiče, ale i akumulátory). Odevzdávané elektrospotřebiče, musí být kompletní.
Na odevzdaná zařízení můţe být vydán doklad o ekologické likvidaci.
Opakovaně upozorňujeme podnikatele a ţivnostníky, ţe sběrné místo pro separovaný
odpad je s výjimkou elektroodpadu určeno pouze pro odpad z domácností. Pro
odpad z podnikání (např. vinaři – lahve, obchod - obaly) musí mít podnikatel
uzavřenou samostatnou smlouvu pro odběr odpadu.
Informační schůzka pro plánování Kulturního a společenského kalendáře Dolních
Dunajovic na rok 2011 se uskuteční v první polovině listopadu 2010, ţádáme
organizátory akcí, aby se jiţ nyní připravili.
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční 26. listopadu.
O tom co se bude, odváţet budou občané včas informováni letáky a místním
rozhlasem. Jak bylo uvedeno výše elektrozařízení je moţno odevzdávat průběţně na
sběrném dvoře.
Volební místnost pro komunální volby bude v pátek 15. října otevřena od 14 do 22
hodin a v sobotu 16. října od 8 do 14 hodin. Pro oba volební okrsky se volební
místnost nachází v sále na ulici Poštovní. Ten kdo bude chtít pouţít přenosnou urnu, to
můţe ohlásit v kanceláři OÚ nebo přímo volební komisi.
Mgr. Josef Hasník
starosta obce

Vinobraní
Sobota 18. září patřila v naší obci
příznivcům
vinařství.
Místní
organizace ČZS uskutečnila tohoto
dne 3. vinobraní. Krásný slunečný
čas vytvořil příznivé podmínky pro
konání této akce.
Vinobraní začalo zaráţením hory
ve vinohradě „pod kanálem“, odkud
se vydal početný dav účastníků na
pochod za doprovodu dechové hudby
Hornobojani. Účastníci vinobraní
mohli zhlédnout přehlídku vinařské
techniky z dob před 40-50 lety aţ po současnost.
V pestrém programu na tanečním parketu účinkovali cimbálová muzika Píšťalenka,
dětský národopisný soubor Dunajek, místní muţský a ţenský pěvecký zbor, skupina
valašských Portášů a římský oddíl Markomania.
Večerní taneční zábava se nesla v duchu radostného veselí umocněného dostatečným
přísunem burčáku, vína a gastronomických specialit.
Poděkování za zdar této akce patří všem organizátorům a sponzorům.
Stanislav Lačík

TJ Sokol Dolní Dunajovice
Nejen v ţivotě, ale i ve fotbale platí, ţe čas běţí jako voda. Není to tak dávno, kdy
nám v červnu skončil jeden ročník mistrovských soutěţí a v srpnu uţ začal zase nový. Do
toho nového jsme vstoupili s řadou změn, které si vyţádala dnešní doba. Vzhledem ke
stále niţšímu počtu narozených dětí, a také těch, které mají zájem o sport a samozřejmě
fotbal, není výjimka, tak jsme po domluvě s okolními obcemi přistoupily na variantu,
která se i jinde stává nutností. Došlo k zaloţení společných mládeţnických muţstev.
Přípravka a dorost hrají společně s Pernou, mladší a starší ţáci jsou sloţeni z Březí,
Dunajovic a Perné. Dosavadní dosaţené výsledky potvrzují, ţe to má smysl. Přípravka a
ţáci podávají velice dobré výkony a většinu svých utkání vyhráli. Dorost zatím všechna
svá utkání vyhrál a dělí se o první příčku s Kloboukama. Hráči mají také dobrou
tréninkovou morálku. Pokud jim to vydrţí, tak je to dobrý příslib pro budoucnost muţstva
muţů. U těch je situace velmi problematická. I přes doplnění kádru několika hráči, tak
největším problémem zůstává zaměstnání u řady z nich. Jezdí za prací na delší období
nebo mají sluţby a tím se pak stává, ţe zápasy hrajeme s třemi i čtyřmi dorostenci a to se
zákonitě projevilo na některých výsledcích.
I přes řadu těţkostí se nám daří udrţovat v provozu jak sportovní areál, tak i fungování
jednotlivých muţstev. A tady bych chtěl hlavně poděkovat několika rodičům od těch
nejmenších ţáků, kteří jsou ochotni zajistit dopravu dětí na tréninky a zápasy.
S přáním pěkných sportovních záţitků za TJ Sokol
Roman Pekárek, předseda TJ

HODY 2010
Dobrý den milí spoluobčané, zase se nám rok
přehoupl přes konec srpna a přinesl nám hodové
oslavy. Hodové veselí zaplavilo tuto obec na pět
dní příprav a dva dny oslav, které přinesly více i
méně příjemné chvíle.
Jiţ během letních prázdnin jsme se pravidelně
scházeli na zkouškách, učili se tancovat a zpívat,
zúčastňovali jsme se různých přespolních
návštěv, a snaţili se začlenit nové členy.
Ta největší příprava však začala v úterý 24.
srpna 2010, kdyţ kluci přivezli máju z
Moravského Krumlova. Místní taneční parket
zase oţil, začalo škrabání máje, zpívání a
tancování. Ve čtvrtek bylo vše připraveno na
spojení klád v jeden celek. Mája byla nazdobená,
díky tesařům z firmy pana Lukáše spojená a
nachystaná na postavení. V posledních chvílích
jsme nazdobili okolí parketu a nastalo čekání na
jeřáb. Jeřáb bohuţel pro poruchu nedorazil, proto
se stavění máje posunulo aţ na pátek ráno, kdy jsme máju zdárně postavili, pozametali a
děvčata se vypravila domů, čekat na kluky, kteří jim přivezli májky před dům. Kluci
nazdobili vjezdy do vesnice a samotné veselí mohlo začít.
V sobotu ráno, kluci vyzvedli hlavního stárka a všichni jsme se sešli u místní Bílé
Růţe, odkud jsme průvodem společně vyrazili do místního kostela na mši. Zde nás pan
farář Kohoutek hezky přivítal, do samotné mše zapojil i pár jednotlivců z našich řad. Po
kostele šla děvčata domů a chlapci vyrazili zvát na hody. Odpoledne jsme průvodem
dorazili na místní taneční parket, kde nás očekávala spousta návštěvníků. Celý sobotní den
se nesl v příjemném rytmu a aţ na drobné zapršení cestou z kostela, bylo hezké počasí.
V neděli nastaly drobné komplikace ve smyslu zdravotních potíţí některých členů, coţ
mělo za následek mimo jiné i opoţděný příchod průvodu na taneční parket. Někteří z nás
na parket dorazili právě z těchto důvodů třeba jen v šatech. Tento den nám počasí přálo a
nezapršelo. Večer jsme zakončili volbou hlavního stárka na příští období. Zvolili jsme
Šimona Schnellyho, který šel letos s Adrianou Baláţovou.
Letošní první páry Ondřej Lukáš s Kateřinou Šubovou a druhý hlavní stárek Miroslav
Vrábel s Terezou Seitlovou se postarali, doufáme o příjemnou zábavu nejen nám, co jsme
šli v chase, ale doufáme, ţe i Vám, kteří jste se přišli podívat a i nás svou přítomností
podpořit.
Chceme proto touto cestou poděkovat všem, kteří nám s přípravou pomohli. Jako
například obci Dolní Dunajovice za jídlo, které bylo připraveno v kuchyni Vinofruktu, s
přípravou pomohl Mirek Vrábel, panu Postálkovi z Pizzerie Lucia za sud piva na
občerstvení, místní pekárně za dalamánky na cestu pro máju, panu Šubovi a Lukášovi za
víno stejně jako Vinofruktu za víno pro stárky, pan Lukáš sponzoroval spojení máje, dík
patří taktéţ kováři panu Kališovi za spojení máje. Pan Vrábel zajistil náhradní jeřáb a
postavení máje i sponzoroval.

Na letošní hody, jsme si půjčili pouze 3 dívčí kroje, 2 chlapecké kroje a 2 sklepnické. Za
proplacení půjčovny tímto děkujeme pořádající organizaci.
Vzhledem k tomu, ţe jsme našli příjemný kolektiv lidí, tak jsme se rozhodli chasovní
zisk pouţít pro přípravu akce, která se jmenuje Dívčí vínek a bude se konat 23. října 2010
v místním kinosále. Všichni jste srdečně zváni. Na dívčím vínku mají hlavní právo
děvčata aţ do okamţiku, neţ jim chlapci strhnou střevíc uprostřed sálu, kde je jejich právo
schováno. Dokud si ho děvčata ubrání, je po celou dobu dámská volenka.
Děkujeme všem, kdo se přišel na hody podívat, pobavit se, zatancovat si a zároveň nás
podpořit. Je příjemné, kdyţ kolektiv mladých lidí je podporován nejen ze strany rodičů,
kterým patří bezesporu dík, ale i Vám všem, protoţe pokud se Vy bavíte, víme ţe naše
aktivita není zbytečná. Budeme se s vámi rádi setkávat i na našich dalších akcích.
Letošních hodů se zúčastnilo 10 chlapců, 12 děvčat a 3 sklepníci. Hlavnímu páru i celé
chase tímto děkujeme.
Za chasu Kamila Zugárková

Škola v přírodě
V pondělí 20. září 2010
vyrazila 2. a 3. třída na dlouho
očekávanou „Školu v přírodě“.
Před školou se s rodiči
rozloučilo 41 dětí. A pod
dohledem J. Osičkové, S.
Burešové, O. Svobodové, J.
Snášelové a J. Schnellyho
odjely směr Dolní Bečva
penzion Rozpité.
Od prvního dne bylo pro
ţáky připraveno vyučování v
netradičním
prostředí
a
netradičními formami. Český
jazyk jsme procvičili při pravidelném psaní „Deníků“ a dopisů rodičům. Poznatky z
prvouky děti získávaly při kaţdodenních vycházkách. Tělesnou zdatnost si děti upevnily v
lanovém centru Tarzánie v Trojanovicích a při celodenní turistické vycházce po
hřebenech Beskyd. Znalosti z matematiky se nejlépe uplatnily při sbírání a počítání bodů
ve hře, která probíhala po dobu celého pobytu. Kromě probírání učiva se pedagogický
doprovod snaţil o vštěpování zásad slušného chování, správného stolování, základních
hygienických návyků, samoobsluţnosti a vzájemné tolerance a pomoci.
Aby děti nezapomněly, jak to vypadá v „obyčejné škole“, navštívily Základní školu v
Dolní Bečvě. Měly moţnost prohlédnout si třídy svých vrstevníků i ostatní prostory školy
a porovnat ji s tou svojí. A jaký by to byl pobyt bez ranních rozcviček v přírodě, táboráku
a závěrečné stezky odvahy. Věřte, nevěřte, neukápla při ní ani jedna slzička. Překvapením
při zpáteční cestě byla pro děti návštěva Muzea Tatry Kopřivnice. K hladkému průběhu
pobytu přispělo hezké ubytování, dobrá strava a především nádherné počasí.
Velké poděkování patří našemu SRPŠ za finanční příspěvek na úhradu dopravy. Díky
tomuto příspěvku bylo moţné nabídnout dětem více aktivit, které bychom si za peníze
vybrané od rodičů nemohli dovolit.
Pedagogický doprovod Školy v přírodě.

Speciální příloha zpravodaje „NAŠE OBEC“ ke komunálním volbám.
Prezentace jsou v takové podobě, jak byly dodány kandidujícími
stranami a v pořadí ve kterém jsou strany na hlasovacím lístku.

1. Sdruţení nezávislých kandidátů 2010
1. Mgr. Josef Hasník
2. František Bařina
3. Otakar Šimoník
4. Mgr. Miroslav Ivaniš
5. Mgr. Martin Pitra

6. Ing. Vladimír Valerián
7. Mgr. Vladimír Mikel
8. Marie Pitrová
9. Ing. Vladimír Bičan
10. Jiří Ondrašík

11. Martin Bartoš
12. Jaroslav Veselý
13. Marcela Kurucová
14. Miroslav Lečbych
15. Mgr. Daniela Hasníková

Hlavní oblasti na, které se chceme při práci v zastupitelstvu zaměřit:
1) Ţivotní prostředí - provádět rekonstrukce vozovek a chodníků v obci,
pokračovat v úpravách veřejných prostranství, provádět obnovu a
výsadbu zeleně v obci, ve spolupráci se správcem potoka připravit
revitalizaci potoka a místního rybníka.
2) Školství - rekonstrukce tělocvičny v areálu ZŠ, dokončit úpravy
školního dvora (sportoviště, výměna oken, oprava fasády), statické
zajištění budovy MŠ.
3) Kultura - nadále pečovat o kulturní památky v obci, pokračovat ve
vydávání místního zpravodaje Naše obec, podporovat místní organizace
v jejich činnosti, která souvisí s prezentací obce, řešit problematiku
nevyhovujícího kulturního sálu.
4) Sport - zlepšit vyuţití zrekonstruovaného sportovního areálu se
zaměřením na děti a mládeţ, napomoci zkvalitnění sluţeb
poskytovaných ve sportovním areálu.

Nechceme slibovat věci, které bychom nemohli splnit
Za Sdruţení nezávislých kandidátů 2010
Mgr. Josef Hasník

Speciální příloha zpravodaje „NAŠE OBEC“ ke komunálním volbám.
Prezentace jsou v takové podobě, jak byly dodány kandidujícími
stranami a v pořadí ve kterém jsou strany na hlasovacím lístku.

2. Komunistická strana Čech a Moravy
Poř.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Příjmení, jméno
Holec Petr
Tichý Lubomír
Buchta Zdeněk
Tiefenbachová Eva
Volavka Marian
Šipková Ludmila
Konečný Milan
Turčin Vavřinec
Černek Tomáš
Holcová Alena
Kuřimský Josef
Turčínová Jiřina
Tiefenbach Jan
Grmolec Antonín
Volavka Václav

Věk
56
23
35
59
31
52
47
59
33
52
56
57
66
69
61

Politická
příslušnost
KSČM
BEZPP
BEZPP
KSČM
BEZPP
KSČM
BEZPP
KSČM
BEZPP
KSČM
BEZPP
KSČM
BEZPP
KSČM
BEZPP

Povolání
podnikatel
sklepmistr
vrtmistr
důchodkyně
prodavač
technička
stolař
podnikatel
dělník
důchodkyně
pracovník kempu
ekonomka
důchodce
důchodce
podnikatel

Váţení spoluobčané,
jsem přesvědčen o tom, ţe jste všichni bedlivě sledovali práci obecního zastupitelstva
v minulém volebním období. Je na Vás posoudit práci jednotlivých zastupitelů a
v následujících volbách vybrat ty, o kterých jste přesvědčeni, ţe to myslí s naší obcí
dobře. Jsou tu však i mladí spoluobčané, kteří mají zájem pracovat pro naši obec.
Tím, ţe se v hojném počtu zúčastníte voleb, dáte najevo, ţe Vám není lhostejné dění
v obci a svou volbou rozhodnete o příštím sloţení zastupitelstva.
K tomu Vám přeji šťastnou ruku
za KSČM
Holec Petr

Speciální příloha zpravodaje „NAŠE OBEC“ ke komunálním volbám.
Prezentace jsou v takové podobě, jak byly dodány kandidujícími
stranami a v pořadí ve kterém jsou strany na hlasovacím lístku.

3. Sdruţení nezávislých kandidátů „NAŠE OBEC“
Do třetího volebního období jsme sestavili kandidátku ve sloţení:
Roman Pekárek, Jiří Zámečník, Eva Číţová, Marek Povolný,
Gabriela Malá, Jiří Pokorný, Antonín Šmíd st., Marie Lukášová,
Rostislav Stříbrný, Soňa Šubová, Jiří Schnelly, Adam Němeček,
Zdeněk Buchta st., Jan Moravčík, Ilona Zlámalová.
I přes drobné změny v sestavě budeme, tak jak v předchozích dvou
volebních obdobích usilovat o přízeň voličů, kteří svými hlasy
rozhodnou, kolik našich zástupců se bude podílet na činnosti a chodu
Dolních Dunajovic.
Jiţ z předchozích let víme, ţe slíbit se dá spousta věcí, ale aţ samotné
sloţení zastupitelstva rozhodne o tom co se dá nebo nedá s daných
slibů splnit. Jak napovídá název našeho sdruţení, tak základní prioritou
je, aby naše obec fungovala pro všechny její občany stejně. Coţ znamená
nejen všechny práva, ale také povinnosti.
U konkrétních projektů se asi nebudeme lišit v tom, ţe jsme pro
dobudování a rekonstrukci potřebné infrastruktury naší obce.
Hlavní snahou bude zajistit finanční prostředky pro zlepšení
kulturního a společenského ţivota našich spoluobčanů, ale také
na dokončení rekonstrukce dvorní části školy s vybudováním
sportovního hřiště s umělým povrchem.
Letitým problémem je stav našeho rybníku. Jeho letošní nucené vypuštění
je příleţitostí jak tento prostor upravit a v této snaze jsme odhodláni
co nejvíce pomoci.
Snad nejdůleţitějším programem našeho sdruţení je prosadit ucelenou
koncepci vytvoření stavebních míst včetně vybudování inţenýrských
sítí.
Jak to všechno dopadne, co bude moţné zrealizovat? O tom rozhodnou
naši spoluobčané 15. a 16. října. Přijďte volit.
Sdruţení nezávislých kandidátů ,,Naše obec“

Speciální příloha zpravodaje „NAŠE OBEC“ ke komunálním volbám.
Prezentace jsou v takové podobě, jak byly dodány kandidujícími
stranami a v pořadí ve kterém jsou strany na hlasovacím lístku.

4. TOP 09

Speciální příloha zpravodaje „NAŠE OBEC“ ke komunálním volbám.
Prezentace jsou v takové podobě, jak byly dodány kandidujícími
stranami a v pořadí ve kterém jsou strany na hlasovacím lístku.

5. SNK Dolní Dunajovice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vít Záboj, 50 let
Jiří Fiala, 48 let
Václav Šuba, 43 let
Jiří Baláž, 47 let
Eva Malíková, 62 let
Jaroslav Rabata, 31 let
Radek Pekárek, 48 let
Stanislav Kopřiva, 59 let

9. Radek Horák, 47 let
10. Miroslav Gebauer, 56 let
11. Zdeněk Vána, 48 let
12. Ivan Fiala, 46 let
13. Jan Malík, 63 let
14. Ludvík Pitra, 25 let
15. Alois Pitra, 52 let

Vážení spoluobčané,
Čas nás všechny neuvěřitelně rychle posunul o čtyři roky kupředu a termín voleb do
zastupitelstva naší obce již leží přede dveřmi. V roce 2006 jsme sestavili kandidátní
listinu, získali Vaši petiční podporu a v podzimních volbách jsme díky Vašim hlasům
obsadili v našem zastupitelstvu 5(!)z celkových 15 křesel při 5 zúčastněných kandidátních
stranách a sdruženích nezávislých kandidátů. Stejně, jako před čtyřmi roky i v letošních
volbách budeme vybírat z 5 kandidátních listin. V podstatě ani jména na nich se příliš
neliší, jenom některá hledejte pod jinou hlavičkou kandidátní listiny .
Za ty čtyři roky práce v radě obce a na zastupitelstvu obce Dolní Dunajovice jsme však
dle mého názoru odvedli jako tým slušný kus poctivé práce. A tím týmem mám na mysli
všechny zastupitele, kteří téměř pravidelně a z vlastní iniciativy docházeli na zasedání
rady obce.
Do letošních voleb jdeme s cílem pokračovat v započaté práci v naší obci, především
se jedná o projekt kanalizace a následné realizace opravy vozovek a chodníků, opravu a
rekonstrukci rybníka a jeho přilehlých břehů, rekonstrukci „malého hřiště“ a v neposlední
řadě máme za cíl zviditelnit naši obec jako obec vinařskou a to nejen jejím označením, ale
také skutečnou podporou vinařské turistiky, a souvisejících aktivit.
Volby do zastupitelstva naší obce neberte prosím jako politickou událost, ale berte ji
jako svoji příležitost a možnost vyjádřit svým hlasem svoji vůli.
Přijděte k volbám a dejte svůj hlas podle své svobodné vůle!
Vít Záboj spolu se
SNK Dolní Dunajovice

Tenisový klub Dolní dunajovice
Dne 7. srpna se na tanečním parketu uskutečnil 9. ročník Letních slavností vína.
Počasí nám tentokrát nepřálo jako v jiných letech, přesto povaţuji celou akci za velice
úspěšnou. Přispěli k ní domácí muţský i ţenský pěvecký sbor, dětský soubor Dunájek i
dechová hudba Petrovanka. Večer pak „Merllini“ doplnili zábavu o styl, který potěšil
především mladší generaci. Velké poděkování patří všem vinařům, kteří přispěli svými
víny a bez nichţ by byla akce byla pouhou letní veselicí. To, ţe nám návštěvníci
nezmokli, je zásluhou spolupráce
s TJ Sokol a místními zahrádkáři
při
zastřešení
větší
části
posezení.
Provoz tenisových kurtů v
letošní letní sezóně byl zajištěn
novým správcem – panem
Oldřichem Juránem. Díky jeho
poctivému přístupu se znatelně
zvedla úroveň tenisových kurtů a
areálu i dostupnost kurtů pro
veřejnost. Tímto mu jménem
klubu děkuji za spolupráci.
Jednou z hlavních priorit
tenisového klubu je i podpora
sportovní mládeţe. Jednou formou je finanční příspěvek pro TJ Sokol určený pro mladé
fotbalisty. Jinou formou je snaha přivést mládeţ k tenisu. Kromě volného vstupu na kurty
(pod dohledem správce kurtů) především provozováním tenisové školy pod odborným
dohledem trenéra. Tímto vyzýváme mládeţ, popř. rodiče, kteří mají zájem vyuţití
tenisové školy přes zimu v hale v Březí, ať nás kontaktují na tel. 603824960 nebo na
email tk.dolnidunajovice@seznam.cz .
V září byly zahájeny práce na výstavbě zázemí pro tenisový areál. Tato akce se
rozběhla díky účelové dotaci pro tento záměr od společnosti RWE Gas Storage, s.r.o.
Další financování bude probíhat z různých dotačních programů na okresní a krajské
úrovni pro rozvoj obcí a turistického ruchu, které budou zajišťovat členové tenisového
klubu ve spolupráci s obcí. Výsledný areál bude majetkem obce a bude slouţit kromě
zázemí tenisovému klubu a veřejnosti vyuţívající tenisové kurty, také k podpoře
turistického ruchu v obci. Kurty jsou jiţ nyní vyuţívány návštěvníky obce, kteří sem
přijíţdějí za rekreací a zázemí v podobě přístupného sociálního zařízení a moţnosti
občerstvení určitě rádi vyuţijí.
Jiří Schnelly

V letošní soutěţi Vesnice roku získala obec v krajském kole Diplom za vzorné
vedení obecní knihovny. Místní knihovna tímto postoupila do celorepublikové
soutěţe Knihovna roku, kde se umístila v první desítce. Za ocenění v soutěţi poskytl
Jihomoravský kraj obci dar ve výši 60 000 Kč.
Blahopřejeme našim knihovnicím paní Miroslavě Lačíkové a Věře Šustkové
k dosaţenému úspěchu.

6. dětské krojované hodečky - 15. 8. 2010
Prázdninové letní dny patřily o víkendu dětem z dětského národopisného souboru
Dunajek. Ti si na tento víkend připravili jiţ 6. dětské krojované hodečky.
Letos si pod patronát na 4 dny soubor pozval soubor Srdéčko z chorvatského
Bjelovaru. Program měli Chorvaté opravdu pestrý. Nejen ţe poznali historii Dolních
Dunajovic, ale vedení Dunajku jim zorganizovala výlety do Lednicko-valtické rezervace s
návštěvou zámků, společné vystoupení před lázeňským lednickým hotelem, účast na
Valtických krojovaných hodech a v neposlední řadě také účast na 6. dětských krojových
hodečkách v Dolních Dunajovicích.
V parném sobotním odpoledni jsme jako soubor postavili před domem hlavní stárečky
– letos jí byla Adéla Pekárková, štíhlou a vysokou nazdobenou majku, zazpívali jsme si a
podvečer jsme protančili s dětmi z chorvatského Srdéčka. Plni elánu jsme horké nedělní
dopoledne s pomocí našich rodičů stavěli máju uprostřed tanečního parketu a chystali vše
na odpolední krojovou parádu.
Krojovaný průvod se začal plnit dětmi nejen z pozvaných folklorních souborů. S
doprovodem dechové hudby Hornobojani dopochodovali všichni krojovaní včetně
domácího dětského národopisného souboru DUNAJEK před dům hlavní stárečky. Hlavní
stárek Dominik Schnelly si sólovým zpěvem a verbuňkem vyvolal hlavní stárečku a
následně si tento hlavní pár zatancoval před očima všech, kteří se došli před dům podívat.
Do tance se při druhé písničce dali všichni krojovaní. Pohoštěni krojovaní opět průvodem
odchází na taneční parket, kde je potleskem vítá plné hlediště příznivců a milovníků nejen
dětského folkloru.
První a druhý krojovaný pár z DNS Dunajek přivítaly na parketu všechny zúčastněné
soubory, které se ukázaly samostatným pochodem na parket. Slavnostní ţádostí o
hodečkové právo Dunajek oslovil starostu obce, kterému jsme předvedli společný
verbuňk. Z úst všech krojovaných zazněla společná píseň-vrtěná „Vrť sa dívča, vrť sa“ a
za doprovodu Hornobojanů se také roztančili.
Letošní třešničkou byl dětský folklorní soubor z dalekého chorvatského Bjelovaru a to
„Malé Srdéčko“ a „Srdéčko“, jenţ zpracovávají český folklór. Jejich kroje a písně jsou
české, takţe se nikterak výrazně nelišily. Místní obdivovali jejich českou řeč i ocenili
zpracování českých tradičních písní. Třpytem krojů zářil drnholecký soubor Jarabáček,
verbuňkem roztleskal publikum „Troskáček“ z Troskotovic a řemeslnými tancemi
všechny nadchl soubor Drahánek z Blanska. Dunajovská malá chasa se ukázala s
typickými hodovými zvyky a to verbuňkem a hošijemi, které pěkně zapasovali do
hodečků. Celé odpoledne si nejen krojovaní proţili s nadšením, tanečky, zpěvem,
typickými hodovými zvyky, jako vrtěnými, verbuňky, ale také kvítečkovo-medvídkovým
sólem a se spoustou záţitků a příjemných dojmů.
Z chorvatských členů souboru Srdéčko se za těch pár dní stali rázem naši přátelé a
kamarádi a se slzičkami jsme se s nimi v neděli večer rozloučili a věříme, ţe se za půl
roku opět uvidíme, neboť jsme obdrţeli pozvánku na účinkování na Dny české kultury do
Chorvatského Bjelovaru.
Za DNS Dunajek Marcela Kurucová

Základní škola a Mateřská škola v novém školním roce 2010/2011
Ve středu 1. září opět začal. Pro 189 ţáků ve škole, 54 dětí ve školce a 30 zaměstnanců
naší organizace. 14 učitelů ve škole a 2 vychovatelky školní druţiny, 4 učitelky v MŠ a 10
provozních pracovníků. Z toho 5 ve škole, 2 v MŠ a 3 ve školní jídelně.
Přivítali jsme 17 prvňáčků v Dunajovicích a 5 v Perné. Ve školní druţině působí nově
2 vychovatelky, v Dunajovicích slečna Veronika Cenková, v Perné Mgr. Jitka Švástová z
Mikulova.
V tomto školním roce nás čeká mnoho práce, nových poznatků a záţitků a to nejen ve
škole při vyučování. Ţáci kaţdé třídy absolvují návštěvu knihovny, divadla, ekologický
program v Mikulově, zúčastní se exkurzí a soutěţí – znalostních a sportovních, zakončí
školní rok výletem.
Děti mají moţnost pracovat v zájmových krouţcích, které budou probíhat od října do
května. Jiţ jich máme nahlášených devět, 7 povedou učitelé, 2 maminky našich ţáků a to
krouţek taneční a rukodělný. Dále jsou to 2 krouţky sportovní, přírodopisný, výtvarný,
dopravní výchovy, počítačový, hra na flétnu. Krouţky budou fungovat pod záštitou Domu
dětí a mládeţe z Mikulova, který vedoucím krouţků poskytne materiální pomoc, tak jako
v loňském roce. Poplatek za krouţek pro ţáka je 300,- Kč.
Nemohu si zde odpustit něco vzkázat anonymní pisatelce dopisu do školy. V něm „za
dunajovské maminky“ osočuje vedení školy, které prý brání, dokonce nedovolí jedné
osobě vést krouţek, ţe to není pravda, nikdy nebyla a také nebude. Tuto aktivitu z řad
rodičů vţdy přivítáme a těchto lidí si nesmírně váţíme. Osobně se mi velmi příčí na
anonym vůbec reagovat, ale tento případ to změnil.
Škola je zapojena do Výzvy „EU peníze školám“, projekt trvá 30 měsíců a během nich
získáme na zkvalitnění výuky ţáků, materiální vybavení a vzdělávání pedagogů celkem
1.160.000 Kč. Projekt koordinují Mgr.Trčková a Mgr. Holbová.
Pokračuje dále akce „Školní mléko“, zájem dětí je velký a to nás opravdu těší. Nově
jsme se zapojili do projektu „Ovoce do škol“, ten je na počátku a koordinuje ho Mgr.
Buchtová.
Velká a významná akce pro naše děti „Škola v přírodě“ v Dolní Bečvě pro 41 ţáků 2.
a 3. třídy proběhla od 20. 9. do 24.9. a velmi se vydařila. Díky třídním učitelkám Mgr.
Osičkové a paní Burešové a jejich zdatným pomocníkům, paní O. Svobodové a J.
Snášelové a studentu J. Schnellymu.
V pondělí 4. 10. pozveme rodiče na plenární schůzi SRPŠ a v pondělí 11. 10. proběhne
sběr starého papíru. O všech akcích a dění ve škole budou rodiče informováni
prostřednictvím svých dětí a nově také na internetu, neboť pokrok se zastavit nedá.
Všem dětem a pracovníkům přeji v tomto školním roce co nejvíce úspěchů a radosti z
dobře vykonané práce a co nejméně těţkostí, problémů a nemocí.
Mgr. Sylva Šlosarová, zástupce ředitele

Poděkování
Děkujeme společnosti RWE Gas Storage za poskytnutí finančního příspěvku z
grantového programu na zakoupení nových keramických tabulí do 1., 2. a 3. třídy.
Tyto tabule umoţňují modernější výuku dětí.
Třídní učitelky 1.,2. a 3. třídy

Společenská kronika

Úmrtí

Narození

Červen
Miroslav Holacký

56 let

Červenec
Karel Ţofka

74 let

Září
Oldřiška Kratochvílová
Štěpánka Kňourková

74 let
82 let

Květen
Ayla Brigid Caulfield
Jan Gajdoš
Kristýna Bárková
Srpen
Kryštof Tesař
Nela Nerádová

Jubilea
Červenec
Cecília Klempová
Marie Vítková
Anton Schnelly
Miroslav Grégr
Srpen
Drahomíra Šopáková
Alois Pitra
Marie Kmentová
Mária Fildánová
Marie Kořínková
Marie Tiefenbachová
Marie Macharová
Josef Kratochvíl
Věra Skoumalová
Září
Boţena Zbránková
Ludovít Baláţ
Marie Volaříková
Drahomíra Dohaničová
Ludmila Kopřivová
Ludmila Ševčíková
Marie Hrabcová

Svatby
Červen
Zbyněk Hájek
Eliška Cahová

Branná
Dolní Dunajovice

Vyslechnuto u pokladny
Se svou rodinou a přáteli z
Prahy jsme na dovolené u Vás
právě v době, kdy zde máte
hody. Pro nás je to nevídané,
krásné pohlazení po duši. Viděli
jsme, jak se mladí i starší
dovedou bavit. Byli jsme
nadšeni kroji, které měla na sobě
krásná děvčata i Vaši nádherní
šohajci.
Jedna věc nás však také
překvapila-zarazila, jak někteří z
nich byli při mluvení hrubí a dá
se říci aţ sprostí ve svých
výrazech, které dovedli pouţívat
na své kamarády.
Jinak Vám gratulujeme k
takové nádherné lidové slavnosti
a pokračujte tak i nadále.
Váš nadšený návštěvník z Ostravy.
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