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Vánoce 2017
Hoj, ty štědrý večere,
ty tajemný svátku,
cože komu dobrého
neseš na památku.
Mnozí z nás si o Vánocích
vzpomeneme na toto dílo Karla
Jaromíra Erbena, našeho významného
básníka a spisovatele.
Jsou tu Vánoce, o kterých často
chodíme k betlému, kde vzdáváme
hold malému děťátku, které je
bezbranné, chudé, ale obklopené péčí,
láskou a úctou.
I my se v těchto dnech více
snažíme udělat svým blízkým radost z
dárků a také se navštěvujeme v širších
rodinách i s přáteli. Vzpomínáme na
své rodiče, chceme se potěšit se svými
dětmi a vnoučaty.
Přejeme si, aby se jim v životě
dobře vedlo, aby byli zdraví a
spokojení, chovali se k lidem s láskou
a přátelstvím.
Malé i větší děti se těší na vánoční
stromeček, sníh a led, aby se mohly vozit na sáňkách či bruslit. Některé si pojedou i s
rodiči zalyžovat na hory.

Nejen o Vánocích
POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE.
Přeje

Informace OÚ
Spolky, které působí v obci, mohou žádat o podporu z Programu podpory z rozpočtu
Obce Dolní Dunajovice na rok 2018 od 1. 1. do 28. 2. 2018. Na později podané žádosti,
nebude brán zřetel. Podrobnosti a žádost jsou na webových stránkách obce. Zároveň
upozorňujeme, že spolky, které obdržely dotaci v roce 2017, musí provést jejich
vyúčtování nejpozději do 15. ledna 2018.
Kromě rozpočtu obce na rok 2018 (příjmy i výdaje činí 34 mil. Kč) byl schválen
rozpočtový výhled na roky 2019 – 2021.
Zastupitelstvo obce nezměnilo pro následující období výši poplatků a plateb, takže i
nadále je stočné v obci 34,50 Kč za 1m3 a poplatek za svoz odpadu 500 Kč na osobu.
V roce 2018 budou obecní poplatky opět vybírány prostřednictvím SIPO. Pokud se
Vaše SIPO změnilo, informujte o tom v kanceláři OÚ. Termíny výběru jednotlivých
poplatků jsou následující: leden – poplatek za psy, únor – odpady (1. splátka), březen –
stočné (vyúčtování za rok 2017), duben - odpady (2. splátka), červenec - odpady
(3. splátka), srpen – stočné (záloha na rok 2018), říjen – odpady (4. splátka).
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Krátké ohlédnutí za rokem 2017
V letošním roce nebyla pro většinu občanů příliš viditelná stavební činnost obce.
Přesto jsme stavěli celkem hodně.
V lednu a únoru byly odvedeny drenážní vody, které původně ústily do kanalizace
v ulici U Vodárny, přímo do potoka. V květnu byl vybudován nový kanalizační sběrač
v ulici Úzká. V červnu jsme předali školní dvůr stavební firmě, která měla provést opravu
fasády a oplotit školní hřiště, aby míče fasádu nepoškozovaly.
Největší akcí roku 2017 byla stavba ulice Nová, kde obec připravila 10 pozemků pro
výstavbu rodinných domů. Od srpna do prosince zde byl vybudován vodovod, kanalizace
a silnice. Pozemky byly rozprodány místním obyvatelům. V těchto dnech se stavba blíží
ke svému konci a noví majitelé pozemků začínají připravovat stavby. Nové domy by zde
měly stát do konce roku 2020.
V listopadu a prosinci jsme ve spolupráci s VaK Břeclav prodloužili vodovodní řad
v ulici U Traktorky. A u traktorky fy Vinofrukt jsme navíc vybudovali nový nadzemní
hydrant.
Na jednání zastupitelstva se v průběhu roku často řešila situace v naší mateřské škole.
Po zářiovém zastupitelstvu jsme oslovili profesionální mediátorku, která si s učitelským
sborem školky sedla a problémy vydiskutovala. Podle sdělení učitelek školky se následně
situace uklidnila.
K 31. prosinci odchází do důchodu dlouholetý ředitel Základní a mateřské školy pan
Mgr. Miroslav Ivaniš, jménem obce a i jménem svým mu děkuji za jeho práci pro školu i
obec.
Po konkurzu na obsazení uvolněného místa ředitele školy byl s platností od 1. ledna
2018 na místo ředitele ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice jmenován Mgr. Vladimír Mikel.
Novému panu řediteli přeji mnoho pracovních úspěchů.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Poděkování
K 31. prosinci 2017 odchází z vedení základní školy v Dolních Dunajovicích pan
Miroslav Ivaniš.
Ohlédněme se zpět, co bylo za jeho ředitelování ve škole změněno. Jako učitel zde
nastoupil v roce 1977 a jako ředitel v roce 2001.
Škola byla postavena v roce 1884 a je třeba ji stále modernizovat. Na celé škole je
nová střešní krytina. Došlo na novou elektroinstalaci, nové osvětlení v celé budově,
zrenovované plynové topení – nové radiátory, nová okna, fasáda z ulice, počítačové a
jazykové učebny. Byla zcela přebudována tělocvična, kde bylo zřízeno samostatné
plynové topení, vybudováno sociální zařízení – to je sprchy a WC. Celá škola byla nově
připojena na obecní kanalizaci a konečně byla obnovena i fasáda ze dvora, která byla
dlouhou dobu v dezolátním stavu. Budova školy tak trochu připomínala „Potěmkinovu
vesnici“ – z ulice pěkná, ze dvora zanedbaná. Ve dvoře se dokončuje dlouho plánované
sportovní hřiště s ochrannou sítí, aby při hrách s míčem nebyla poškozována okna. Také
je tam zbudován nový skleník, kde se žáci mohou seznamovat se základy zemědělských
prací.
Škola má svůj vzdělávací program, který zajišťuje dobrou přípravu na budoucí život.
V mimoškolní činnosti, mimo jiné, se podílel na založení krásné tradice “Štěpánského
běhu“ v roce 1987. Každoročně se ho zúčastňuje hodně nejenom domácích běžců a je
hojná i účast diváků, pro které je vždy připraveno bohaté občerstvení.
Je třeba panu řediteli Miroslavu Ivanišovi veřejně poděkovat za jeho dlouholetou
činnost při výchově našich dětí a za vedení školy.
Přeji mu v jeho osobním i rodinném životě hodně spokojenosti a především zdraví.
Filip Hron

Mikulášský košt 2017
Stalo se již tradicí v čase adventním ochutnávat a porovnávat mladá vína místních
vinařů a zahrádkářů a také vinařů z Rakouska.
Letos se nám sešla pěkná řádka vín a ochutnávat přišli zájemci z Rakouska, Slovenska
a Polska. Velice mě potěšila velká účast mladých lidí z Dunajovic.
I letos nás provázela celým večerem cimbálová muzika Šmytec.
Něco ke vzniku Mikulášského koštu. Před 10 lety nás opustil bývalý člen
zahrádkářského spolku Leoš Tichý, kamarád, tehdy jeho předseda. Na jeho počest jsme
založili Mikulášský košt, kde se vybralo nejlépe hodnocené víno a na velikonoční výstavě
vín se předal vinaři pohár Leoše Tichého.
Dnes je to bez poháru, ale vždy se vzpomínkou.
Přeji Vám všem touto cestou hodně zdraví, pohody a spokojené vánoční svátky.
Za ČZS Petr Holec

Pracovníci „Sběrného místa“ žádají občany, aby zde odpad odkládali pouze v provozní
době. Stále se totiž opakuje to, že u vrat sběrného místa někdo odkládá svůj odpad
především v noci. Na sběrném místě již není možné odevzdávat pneumatiky, ty
bezplatně odebírají pneuservisy a autoservisy.

Svoz odpadu o Vánocích: místo pondělí 25. prosince bude
sobota 23. prosince a místo pondělí 1. ledna bude sobota 30. prosince.

Z tenisového klubu
Kromě standardní činnosti
klubu jako je udržování areálu,
hraní tenisu a podpory kulturní
činnosti v obci bylo největší
letošní akcí ještě před
začátkem tenisové sezony to,
že jsme se pustili do kompletní
rekonstrukce
propustných
vrstev na tenisových kurtech a
vybudování
odvodňovací
drenáže. Šlo o docela náročný
proces a brigádnické hodiny se
u této akce počítali na stovky.
Poděkování
patří
všem
členům, kteří svůj volný čas
věnovali klubu. Největší díl za úspěch akce však patří Pavlu Galovi, bez jehož techniky
bychom tam kopali asi ještě teď.
Pokusili jsme se také získat dotaci u ministerstva školství na zastřešení kurtu číslo dva
především proto, abychom ušetřili na pronájmech hal v zimním období, pohonné hmoty a
čas strávený cestováním. Bohužel vhledem ke korupční aféře na ministerstvu školství a
již nevýhodným finančním podmínkám v následném znovu vyhlášeném kole dotací, kdy
bychom nebyli schopni akci dofinancovat, se tuto věc nepodařilo dotáhnout do konce.
Co se ale daří a dělá nám obrovskou radost, je neustále se zvyšující zájem mládeže o
tenis pod vedením Miroslava Brychty (o činnosti těch nejmladších se píše v samostatném
článku). Zvětšující se počet nových členů nás přivedl k tomu, že jsme podali žádost na
Český tenisový svaz k registraci hlavně proto, aby mohli naši žáci startovat na turnajích
pod hlavičkou domácího tenisového klubu. Širší rozměr tak získává i naše největší akce
Letní slavnosti vína, kdy většinu zisku použijeme pro naši mládež na zalistovací poplatek
ČTS, pronájem haly, příspěvky na soustředění, ceny a občerstvení na turnajích a také na
údržbu kurtů, které využívají nejen dunajovští, ale i spousta hostů.
Závěrem bych Vás opět rád pozval na tradiční Štěpánský běh, který má start i cíl u
tenisového klubu. Občerstvení bude zajištěno. Přijďte si zasportovat nebo zafandit 26. 12.
od 13. hodin.
Jiří Schnelly

Mládež Tenisového klubu Dolní Dunajovice
Již je to víc jak dva roky co jsem začal trénovat děti v Dunajovicích. Na začátku šlo o
osm dětí a postupně to narostlo na nynějších 23. Od léta máme i ty nejmenší 5-7 let, takže
věk je 5-13. Po prvním roce, kdy jsme jen trénovali, v tom letošním jsme již měřili síly i
s jinými kluby. V zimě jsem navázal spolupráci s Moravským Krumlovem a již během ní
jsme odehráli pár přípravných zápasů, jak u nich, tak u nás. V květnu si na našich kurtech
Krumlov udělal tenisový kemp, v rámci kterého jsme společně trénovali a na závěr
poměřili síly.

V květnu a červnu se uskutečnilo trojutkání Dunajovice, M. Krumlov a Hrušovany nad
Jevišovkou. Každý postavil tři družstva. Baby ( 8-9 let), Mladší žáky (10-12 let) a Starší
žáky ( 13-14 let). Hrálo se podle dohody, buď u nás, nebo venku. Vždy se hrály dva zápasy
jednotlivců a jedna čtyřhra. Baby skončily třetí a Mladší a Starší na druhém místě.
Soupisky: Baby: Simonka Galová, Vojta Pavlík, Ruda Kroupa
Mladší žáci: Nikola Galová, Kateřina Zemková, Tomáš Brychta
Starší žáci: Aneta Kroupová, Markéta Holbová, Nikola Galová
Na konci školního roku přesně 30. června se uskutečnil druhý ročník Dunaj Cupu Baby
tenistů. Hrálo osm hráčů každý s každým, a všichni kdo viděli první ročník, potvrdili, jaký
pokrok zúčastnění udělali. Na prvním místě Ruda Kroupa, 2. Petr Solil, 3. Vojta Pavlík.
Každé jaro (květen a červen) se hrají pod záštitou Českého tenisového svazu Krajské
soutěže družstev. Zde je potřeba mít tenisový oddíl zaregistrovaný (což se podařilo až nyní
na podzim). Takže nyní se můžeme přihlásit do krajských soutěží také. Jelikož se letos
nehrály, některé děti hrály za jiné kluby. Vojta Pavlík a Ruda Kroupa v Hrušovanech,
Kuba Mlýnek a Petr Solil v Mikulově. A musím taky zmínit Nikolu Galovou, která se jako
první odhodlala hrát turnaje jednotlivců ČTS – mladší žactvo.
V srpnu se uskutečnil třídenní
Tenisový kemp v Bystřici pod
Hostýnem. A pro zpestření jsme
spali pod stany přímo v areálu
tenisového areálu. Účastnilo se
ho dvanáct dětí a o ně se staralo
pět tátů (včetně trenéra). Každý
den se hrálo dopoledne a
odpoledne tři hodiny. Před večeří
měly děti osobní volno, po ní
různé hry. Jeden den se konala
návštěva koupaliště, dva večery
jsme strávili u táboráku a
dokonce se uskutečnila i stezka
odvahy. Podle ohlasů dětí, dospělých a taky domácích členů příští rok jedeme znovu.
Nyní nám začala zimní příprava, která se již koná v hale v Březí a ti nejmenší v místní
tělocvičně školy. Do konce roku a to 23. 12. se uskuteční Předvánoční turnaj.
Miroslav Brychta

Vánoční besídka
V úterý 12. prosince 2017 uspořádal sbor pro občanské záležitosti při OÚ tradiční
vánoční besídku pro důchodce. Více než osmdesát dříve narozených spoluobčanů se sešlo
v sále kina, kde je kulturním vystoupením potěšily děti z MŠ a ZŠ. Po dobrém obědě, za
který děkujeme děvčatům ze školní jídelny, přišly mezi nás mužský a ženský sbor, které
též přispěli k příjemné vánoční atmosféře. Po nich následovala volná zábava a při hudební
produkci p. Hroudného si mnozí zatančili a hlavně zazpívali.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem členům sboru pro občanské záležitosti i
zastupitelům obce za spolupráci. Dále popřát i seniorům, kteří se nemohli dostavit na
besídku, všem spokojené prožití vánočních svátků a do nového roku 2018 jen samé radosti
a pevné zdraví.
Za SPOZ M. Pitrová

Krátké ohlédnutí za mou pedagogickou činností
v Dolních Dunajovicích
Prvního září roku 1960 jsem nastoupil do tehdejší ZDŠ v Dolních Dunajovicích do 1.
třídy. Ani ve snu mě nenapadlo, že strávím svůj profesní život v obci, mimo studia na
Gymnáziu v Mikulově a později na Pedagogické fakultě UJEP v Brně, a že budu dokonce
učit v místní škole. Ale stalo se.
V roce 1977 jsem nastoupil jako učitel ruského jazyka a tělocviku. Měl jsem z toho
trochu obavy, protože moji bývalí učitelé byli najednou mými kolegy. Ukázalo se, že
obavy byly zbytečné. Pomohli kdykoliv jsem to potřeboval.
Od roku 2001 do dnešní doby jsem ve funkci ředitele školy. Když se ohlédnu zpět, je
to celé půlstoletí, tedy 50 let, co se pohybuji ve školství v Dolních Dunajovicích.
Samozřejmě by to nešlo bez podpory mé rodiny. Byly chvíle, kdy jsem tu podporu hodně
potřeboval.
Děkuji za to.
Chci vzpomenout na pana Válku, tehdejšího ředitele školy. Na jeho hodiny českého
jazyka a dějepisu se nedá zapomenout. Dokázal odpovědět na každou otázku, člověk
s velkým přehledem. Dalším, kdo ovlivnil mé profesní působení, je pan Filip Hron, ředitel
školy, po kterém jsem do funkce ředitele nastupoval. Naučil mě dívat se na spoustu věcí
s nadhledem, spolupráce s ním byla pro mě velká škola a jsem mu za to vděčný.
Svou pedagogickou kariéru končím 31. 12. 2017. Děkuji všem, kteří to mysleli a myslí
se školstvím v obci upřímně, novému řediteli přeji hodně klidu pro jeho práci, kolegům a
všem zaměstnancům jenom radost při výchově našich dětí.
Mgr. Miroslav Ivaniš

Tvořivé odpoledne opět zaplnilo kinosál
Již
po
páté
se
uskutečnily
„Dunajkovské“ dílničky. Místní kinosál
naplnila stovka tvořivých nadšenců z
Dolních Dunajovic a širokého okolí. Díky
lektorkám z řad maminek jsme zajistili osm
tvořivých stanovišť, kde si děti mohly

vyrobit svícen, anděla, stromeček, cedulku
na zeď, sněhuláka, hřejivý polštářek ve
tvaru sovy, náramek a podšálek z korálek.
Toto tvořivé odpoledne nepatřilo jen
dětem, ale i dospělým, kteří si vyráběli
dekorace do svých domovů v podobě
svícnu a ozdobného stromečku.
Už teď pracujeme na jarních dílničkách, které budou 17. března 2018.
Jitka Benová

Vánoční a novoroční bohoslužby
v kostele sv. Jiljí v Dolních Dunajovicích
v roce 2017
Den:
Čtvrtek
Neděle
Neděle
Pondělí
Úterý
Neděle
Pondělí
Pondělí
Sobota

Datum:
Mše svatá:
Čas:
21. 12.
vánoční sv. zpověď (dva kněží)
14:30 - 16:00
24. 12.
Čtvrtá neděle adventní
9:30
24. 12.
štědrovečerní (půlnoční)
21:30
25. 12.
božíhodová s žehnáním dětem
9:30
26. 12.
svatoštěpánská s žehnáním vína
9:30
Odpoledne otevřen kostel k návštěvě betléma
14:00 - 16:00
Pobožnost
16:00
31. 12.
Svaté Rodiny
9:30
s obnovou manželských slibů a žehnání manželům
1. 1. 2018 novoroční
9:30
s žehnáním maminkám před narozením dítěte
žehnáním koledníkům tříkrálové sbírky
1. 1. 2018 Pobožnost na závěr občanského roku
16:00
s prosbou za rok nový
6. 1. 2018 tříkrálová
8:00
s žehnáním vody, kadidla, křídy a zlata

5. 6. a 7. 1. 2018

tříkrálová sbírka, (bude vyhlášena rozhlasem)

Bohoslužby v jiných farnostech brněnské diecéze najdete na adrese www.biskupstvi.cz

Vánoční strom na letošní rok vypěstovali obyvatelé ulice U Potoka. Jménem
všech občanů děkujeme.
Pokud máte strom vhodný pro umístění na návsi v roce 2018, dejte prosím
vědět do kanceláře OÚ.

Tříkrálová sbírka
Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na podporu záměrů pro
lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se
zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a pro další jinak sociálně potřebné.
Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku.
Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou
také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. Výnos Tříkrálové sbírky 2018
bude rozdělen mezi více než osm set záměrů
Charita Česká republika

Společenská kronika

Kulturní a společenské akce
roku 2018

Jubilea
Říjen

27. 1. Ples důchodců
kinosál
10. 2. Ples spolku rodičů
kinosál
10. 2. Fašanková obchůzka
17. 2. Šibřinky
kinosál
17. 3. Tvořivé dílničky
kinosál
1. 4.
Místní výstava vín
kinosál
15. 4. Bazárek dětského zboží kinosál
5. a 6. 5. Otevřené sklepy
13. 5. Den matek
náves
26. 5. Setkání s pěsničků
náves
9. 6.
Hodečky
náves
30. 6. 1. prázdninová zábava náves
6. 7.
Červencová noc
náves
7. 7.
Zpívání mužských sborů náves
21. 7. Pytlácká noc
náves
4. 8.
Letní slavnosti vína náves
24. 8
Předhodová zábava náves
25. – 26. 8. Tradiční krojované hody
1. 9.
Křídla motýlí
náves
15. 9. Vinobraní
náves
14. 10. Bazárek dětského zboží kinosál
1. 12. Adventní jarmark
náves
7. 12. Mikulášský košt mladých vín
15. – 17. 12. Vánoční výstavka
20. 12. Zpívání pod vánočním stromem
26. 12. Štěpánský běh

Zdeňka Karlíková
Otakar Šimoník
Eva Malíková
Olga Holacká
Marie Bartáková
Listopad
Jaroslav Pekařík
Emilie Bandíková
Alžběta Hodoňová
Helena Macháčková
Alojz Marušík
František Šenkeřík
Žofie Popovičová
Štěpánka Škrháková

Narození
Září
Lenka Jurečková
Říjen
Miriam Wojnar
Jan Bařina
Listopad
Filip Glončák
Prosinec

Registrační číslo: MK ČR E 11772

Eduard Beno

Adresa redakce: Zahradní 613,
691 85 Dolní Dunajovice
Vydavatel: OÚ Dolní Dunajovice
Vydává OÚ Dolní Dunajovice
pro občany Dolních Dunajovic zdarma.

Úmrtí
Listopad
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89 let

Prosinec
Ing. Miroslav Štrbka

83 let
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