
 

 Předvánoční rozjímání 
Blíží se závěr roku, nastává čas bilancování. 

Z globálního pohledu patří mezi největší fenomény 

uplynulého roku bohužel terorismus a migrace, z domácích 

událostí jsou to pak volby do obecních zastupitelstev. 

     Občané chtějí znát pravdu, a když se jim nedostává 

patřičného vysvětlení, dávají to najevo různými způsoby. 

Pojem „ztráta důvěry“ mohl zapůsobit jako bumerang. 

Domnívám se, že to je jeden z hlavních důvodů, proč na 

čelních postech nového zastupitelstva došlo k výrazným 

změnám. 

     Je třeba poděkovat odstupujícím zastupitelům za práci ve 

prospěch obce a nastupujícímu zastupitelstvu popřát hodně sil 

ve snaze přispět k rozvoji obce. 

     V naší republice se nám po materiální stránce daří vcelku 

dobře. Horší je to s nadstavbou. Společnost je rozdělena, 

navíc zhrubla, což potvrzují i výroky předních politických představitelů. Chybí více 

slušnosti, tolerance a objektivity. 

      Zanedlouho přivítáme Vánoce, které patří mezi nejvýznamnější a nejkrásnější 

svátky v roce. Vánoce jsou obdobím, kdy při pohledu na krásně vyzdobený stromeček se 

dětem rozbuší srdce a rozzáří očka. Melancholie vánočního času dopadá i na nás dospělé, 

kdy očekáváme od svých blízkých nejen dary, ale hlavně pochopení a lásku. Sami se jim 

nabízíme svou pomocí, radou i upřímným slovem. 

 Vážení spoluobčané, jménem redakční rady vám přeji radostné prožití svátků 

vánočních a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti. 

                   Stanislav Lačík 
 

Starosta občanům 
 Komunální volby přinesly do naší obce zásadní změnu v jejím vedení. Na ustavujícím 

zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2018 byl zvolen starostou obce Vít Záboj, 

místostarostkou Lenka Hrabalová a dalšími členy rady obce Petr Holec, Dušan Kopřiva    

a Ing. Miroslav Kovács. Předsedkyní finančního výboru se stala Věra Zouharová                   

a předsedou kontrolního výboru Mgr. Josef Šuba. Zájem občanů o toto zasedání byl velký 

a zdaleka ne všichni se do sálu vešli. I přesto, že atmosféra byla plná emocí, proběhlo 

zasedání zastupitelstva obce důstojně.  

 Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval všem voličům za jejich zájem o dění 

v naší obci a za volební účast, která byla od roku 2006 nejvyšší. Novým zastupitelům 

gratuluji k jejich volebnímu úspěchu a věřím, že najdeme společnou řeč a společný zájem 

při budování naší obce tak, aby Dolní Dunajovice byly stále krásnější a aby se nám všem 

zde spokojeně a dobře žilo. 

 Jak jste si jistě všimli, nedošlo k naplnění scénářů, které byly šířeny před komunálními 

volbami o připravovaném propouštění zaměstnanců obce a o podobných změnách.  
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Byly to bubliny, které měly vyvolat strach z případné povolební změny ve vedení obce. 

 Pravdou je a zaměstnancům obce na všech úrovních jsem osobně řekl, že si jejich práce 

a zkušeností vážím a že s nimi na jejich pracovních pozicích počítám i nadále v případě, 

že vše bude fungovat podle (i nově) nastavených pravidel. 

 A rád zde konstatuji, že vše funguje velmi dobře. Také zájem a pracovní nasazení 

místostarostky paní Lenky Hrabalové, celé rady obce a všech zaměstnanců obce je skvělé 

a toho si velmi vážím. Všem a rád touto cestou veřejně děkuji. Pro úplnost a Vaši 

informovanost pan Pavel Černek dal výpověď už v měsíci říjnu, paní Mária Svobodová                

a pan Jiří Oberreiter odešli do zaslouženého důchodu. 

 Komunikace mezi lidmi je pro zdravý a fungující vztah tím nejdůležitějším stavebním 

kamenem. Stejně tak tomu je i ve vztahu Obecní úřad – občan a obráceně. Chci tím 

zdůraznit, že upřednostňujeme osobní jednání při setkání s Vámi občany v kanceláři 

Obecního úřadu. Jsme připraveni Vás vyslechnout, zabývat se Vašimi potřebami, 

žádostmi a postřehy. Jak jsem již řekl na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, není 

možné, aby bylo všem a vždy vyhověno. Můžete si však být jisti tím, že se vždy budeme 

snažit nalézt společně to nejlepší možné řešení.  

 Přeji Vám vážení a milí spoluobčané krásné a klidné prožití vánočních svátků v lásce 

a pokoji. 

Vít Záboj, starosta obce 

Informace OÚ 
 Vánoční strom, který letos stojí krásně ozdobený na tanečním parketu jsme dostali 

darem od obce Březí. Děkujeme především panu starostovi Vymyslickému za vstřícnou a 

rychlou pomoc, protože vánoční strom v době nástupu nového vedení obce nebyl 

zajištěný. Vánoční strom nastrojený v nových ozdobách září majestátně do tmavé noci a 

vytváří tak nezaměnitelnou atmosféru a kouzlo Vánoc. Poděkování patří zaměstnancům 

obce, kteří pod dohledem místostarostky Lenky Hrabalové v mrazivém větru výzdobu 

prováděli. A také děkujeme občanům, kteří přiložili ochotně ruku k dílu a vyrobili některé 

ozdoby, které jsou součástí výzdoby našeho krásného vánočního stromu. 

 

Platby SIPO v roce 2019: 

01/2019    poplatek za psa na rok 2019 

02/2019    poplatek za svoz komunálního odpadu I/2019 /125,-Kč/os./čtvrtletí/ 

03/2019    stočné – vyúčtování za rok 2018 

04/2019    poplatek za svoz komunálního odpadu II/2019 /125,-Kč/os./čtvrtletí/ 

07/2019    poplatek za svoz komunálního odpadu III/2019 /125,-Kč/os./čtvrtletí/ 

08/2019    záloha na stočné za rok 2019 

10/2019    poplatek za svoz komunálního odpadu IV/2019 /125,-Kč/os./čtvrtletí/ 

    Vít Záboj, starosta obce 

Extrémy počasí  
V letošním roce jsme prožili horké léto. V červnu až srpnu bylo celkem 76 letních, z toho 

42 tropických dní i 14 tropických nocí, kdy teplota neklesla pod 20°C.  

Srážky byly v těchto třech měsících pouze 96 mm, od začátku roku činí 234mm. Částečné 

vylepšení nastalo v prvních 3 dnech září, kdy napršelo 100mm vody na m2. 

Při pohledu zpět o 39 roků, nejvíce srážek bylo v roce 2010, to spadlo 786mm a nejméně 

v roce 1983, pouze 370mm. Roční průměr za téměř 40 let je 540mm. Nejvíce v jednom 

měsíci – červenec 1997 napršelo 244mm, to byly na Moravě záplavy. 

Nejvyšší teplotu jsem naměřil 22. června 2000 a to 40°C. 38°C a 39°C dosahovala teplota 

poměrně často. Největší mráz byl 7. ledna 1985, to bylo -26°C.  

Pohodu a slunce v duši přeje Vám                                  Filip Hron 

 



Dolní Dunajovice před sto lety 
     Pondělí 28. října 1918 byl v Dolních Dunajovicích den jako každý jiný. Zprávy o 

událostech v Praze sem ještě nedorazily a lidé tak žili svými starostmi, kterých v 

posledních měsících Velké války měli nad hlavu. Trápily je prudce rostoucí ceny, 

nedostatek potravin a neurodilo se ani na polích a ve vinohradech. Muži byli často ještě 

na frontě a ženy náročné zemědělské práce zvládaly jen s obtížemi. Dunajovičtí si tak 

nepřáli nic jiného, než konec bojů a návrat starých časů před válkou. Politické vedení 

mikulovského okresu však právě rozehrávalo nový boj o budoucnost jižní Moravy.O pár 

dnů dříve, 21. října 1918, byl ve Vídni vyhlášen nový stát Německé Rakousko a 

jihomoravští poslanci se jednomyslně shodli, že německy mluvící okresy jižní Moravy se 

stanou jeho součástí. Rozjeli se do svých měst a obcí a začali pracovat na prosazení této 

myšlenky. Proto se 29. října 1918 v Mikulově sešli politici z okolí a vytvořili Okresní 

radu, která měla usměrňovat další kroky. Členem rady se stal i dunajovický starosta Karl 

Illsinger. Události nabraly rychlý spád, a tak už 3. listopadu 1918 ve Znojmě vyhlásili 

Německý jihomoravský kraj, sahající od Slavonic až po Břeclav, který měl být připojen k 

Německému Rakousku. Před okresními politiky v čele s mikulovským starostou Aloisem 

Winterem však stál nelehký úkol. Jak přesvědčit válkou znavené obyvatelstvo, aby vzalo 

tyto plány za své a bylo ochotno za Německý jihomoravský kraj bojovat a třeba za něj 

položit i život? 

     Bylo vytištěno na deset tisíc letáků, v nichž Okresní rada prohlašovala, že se zdejší 

obyvatelstvo cítí být Rakušany a že je třeba zůstat v jednom státě po boku: „bratří na 

březích Dunaje, v horách Alp a stráních pohoří Sudet“. Politici tu odhodlaně prohlašovali, 

že: „Nedáme se za žádnou cenu přivést do státu Čechů, budeme hájit svoje právo na 

sebeurčení do poslední kapky krve.“ K obraně nového kraje, byly ustaveny jednotky 

lidové domobrany, tzv. Volkswehr. Jejich hlavním úkolem bylo zajištění klidu, pořádku, 

ochrana obyvatel i majetků. Taková jednotka o síle asi pětačtyřiceti mužů vznikla i v 

Dolních Dunajovicích. 

Důležitým nástrojem k přesvědčování občanů se staly tzv. Lidové dny. V naší obci se 

konaly 10. listopadu 1918 v tělocvičně místní školy. U řečnického pultíku se střídali 

zástupci okresu s váženými občany obce a vyjadřovali jednoznačný souhlas s připojením 

k Německému Rakousku. Shodli se, že Dolní Dunajovice jsou zásadně proti začlenění 

německých území jižní Moravy k Československu. 

     Představy zástupců Německého jihomoravského kraje však nesdílela československá 

vláda, která chtěla udržet území nového státu v jeho historických hranicích. Tedy včetně 

Mikulovska. Od druhé poloviny listopadu tak do obcí německé jižní Moravy začaly 

pronikat jednotky Československé armády a jednu po druhé je dostávaly pod kontrolu 

nového státu. Na začátku prosince 1918 tak už z Německého jihomoravského kraje mnoho 

nezbývalo.  

     Československá armáda tou dobou už stála v Lednici a udržovala obranou linii při 

severním břehu Dyje až k Dolním Věstonicím. Volkswehr, včetně toho dunajovického, se 

sice ještě pokoušel postup armády zastavit, neměl ale ani dost zbraní, ani dost munice a 

jeho členové neměli zřejmě ani dost motivace, aby se pouštěli do dalšího vojenského 

konfliktu. Když tedy jednotka Československé armády nazvaná Slovácká brigáda 

podnikla 15. prosince 1918 rozhodující útok a v noci obsadila mimo jiné i Dolní 

Dunajovice, s přílišným odporem se nesetkala. 

     Brzy si vojáci sjednali v celém regionu pořádek, vedení separatistů uprchlo do Laa an 

der Thaya a život se opravdu začal vracet do starých kolejí. Mnoho obyvatel však 

příslušnost k Československu nepřijalo, spíše se s ní smířilo. Hořkost ale zůstala. A o 

dvacet let později všechny staré křivdy vypluly na povrch. To už je ale jiný příběh… 

                        Mgr. Josef Šuba 



Výsledky komunálních voleb do zastupitelstva obce Dolní Dunajovice 

5. a 6. října 2018 
 

Zapsaných:   1443 voličů  

Voleb se zúčastnilo:    777 voličů   

Volební účast   53,85 %  

 

Pořadí stran podle počtu obdržených hlasů:  

1. Sdružení nezáv. kandidátů 2018 2 563 hlasů  24,49 %  

2. Obec Lidem     2 218 hlasů  21,19 % 

3. DOBRÁ VOLBA pro DUNAJOVICE 1 935 hlasů 18,49 % 

4. SNK 2018 pro rozvoj D. Dunajov. 1 635 hlasů 15,62 % 

5. SNK NAŠE OBEC 2018 A STAN 1 536 hlasů 14,67 %   

6. KSČM        580 hlasů    5,54 %  
 
Hlasy pro jednotlivé kandidáty:

 

1. Sdružení nezáv. kandidátů 2018 
 

1. Mgr. Josef Hasník 211 

2. Mgr. Vladimír Mikel 273 

3. Mgr. Josef Šuba 225 

4. Otakar Šimoník 185 

5. Ing. Vladimír Valerián 172 

6. Marcela Kurucová 185 

7. František Bařina 176 

8. Lubor Horák 155 

9. Mgr. Barbora Holbová 182 

10. Filip Shromáždil 128 

11. Martin Bartoš 147 

12. Vladimír Mikel st. 138 

13. Jan Moravčík 120 

14. Jaromír Michálek 138 

15. Jitka Hanušková 128 

 

2. Obec Lidem 
 

1. Kovács Miroslav Ing. 209 

2. Lenka Hrabalová 176 

3. Mgr. Věra Zouharová 183 

4. Josef Kratochvíl 133 

5. Pavel Karlík 122 

6. Roman Kroupa 163 

7. Jarmila Kovácsová 145 

8. Dagmar Khunová 162 

9. Kateřina Valeriánová 159 

10. Mgr. Alexandra Bravencová 160 

11. Dagmar Bártová 136 

12. Rudolf Procházka 118 

13. Ondřej Lukáš 126 

14. Věra Šůstková 112 

15. Gustav Šulc 114 

 

 

3. SNK 2018 pro rozvoj D. Dunajovic 
 

1. Luboš Hron 205 

2. Dušan Kopřiva 198 

3. Jiří Schnelly 117 

4. Radek Pekárek 98 

5. Iveta Damborská 59 

6. Ing. Jan Bartošík 91 

7. Vladimír Moravčík 76 

8. Mgr. Filip Hron 95 

9. Tomáš Ostřížek 87 

10. Pavel Gala 102 

11. Radek Horák 83 

12. Ing. Miroslav Volařík 150 

13. Filip Mlýnek 133 

14. Ivan Fiala 66 

15. Ing. Jaromír Zajíc 75 

 

4. DOBRÁ VOLBA pro DUNAJOVICE 

 

1. Vít Záboj 241 

2. Václav Šuba 141 

3. Mgr. Martin Pitra 178 

4. Jaroslav Rabata 106 

5. Luděk Záboj 101 

6. Dagmar Fialová 124 

7. Jiří Fiala 151 

8. Miroslav Gebauer 114 

9. Jiří Vanke 167 

10. Ilona Zlámalová 116 

11. Zdeněk Váňa 90 

12. Lubomír Machara 120 

13. Zdeněk Bravenec 88 

14. Radek Dobšíček 93 

15. Michal Lelík 105 



5. SNK NAŠE OBEC 2018 A STAN                            6. KSČM 

 

1. Jiří Zámečník 176   1. Petr Holec  114  

2. Zdeněk Buchta 156   2. Radek Pavlík  47 

3. Bc. Jan Buťák 123   3. Ondřej Tichý  56 

4. Dalibor Malý 89   4. Milan Konečný  51 

5. Roman Pekárek 107   5. Martin Holec  25 

6. Ivana Snášelová 98   6. Roman Havlásek  24 

7. Eva Čížová 82   7. Klára Tichá  30 

8. Martin Kopřiva 62   8. Aleš Tiefenbach  41 

9. Martin Pinkava 74   9. Radim Havlásek  22 

10. Jiří Baláž 148   10. Tomáš Černek  25 

11. Veronika Matulová 79   11. Pavel Macháček 21 

12. Soňa Šubová 131   12. Pavel Černek  20 

13. Milan Pastirčík 61   13. Jiřina Turčínová 25 

14. Ing. Šárka Šimoníková 69   14. Eva Tiefenbachová 47 

15. Alois Bařina 81   15. František Svoboda 32 

    

Pořadí všech kandidátů dle počtu hlasů:  
 

1. Mgr. Vladimír Mikel SNK 2018 273 46. Ilona Zlámalová  Dobrá volba    116 
2. Vít Záboj  Dobrá volba241 47. Gustav Šulc  Obec lidem     114 

3. Mgr. Josef Šuba SNK 2018 225 48. Miroslav Gebauer  Dobrá volba    114 

4. Mgr. Josef Hasník SNK 2018 211 49. Petr Holec  KSČM       114 

5. Kovács Miroslav Ing. Obec lidem 209 50. Věra Šůstková  Obec lidem     112 

6. Luboš Hron Pro rozvoj 205 51. Roman Pekárek  STAN       107 
7. Dušan Kopřiva Pro rozvoj 198 52. Jaroslav Rabata   Dobrá volba    106 

8. Otakar Šimoník SNK 2018 185 53. Michal Lelík  Dobrá volba    105 

9. Marcela Kurucová SNK 2018 185 54. Pavel Gala  Pro rozvoj       102 
10. Mgr. Věra Zouharová Obec lidem 183 55. Luděk Záboj  Dobrá volba    101 

11. Mgr. Barbora Holbová SNK 2018 182 56. Radek Pekárek  Pro rozvoj         98 

12. Mgr. Martin Pitra  Dobrá volba178 57. Ivana Snášelová  STAN         98 
13. František Bařina SNK 2018 176 58. Mgr. Filip Hron  Pro rozvoj         95 

14. Lenka Hrabalová Obec lidem 176 59. Radek Dobšíček  Dobrá volba      93 

15. Jiří Zámečník STAN 176 60. Ing. Jan Bartošík  Pro rozvoj         91 
16. Ing. Vladimír Valerián SNK 2018 172 61. Zdeněk Váňa  Dobrá volba     90 

17. Jiří Vanke Dobrá volba167 62. Dalibor Malý  STAN        89 

18. Roman Kroupa Obec lidem 163 63. Zdeněk Bravenec  Dobrá volba     88 
19. Dagmar Khunová Obec lidem 162 64. Tomáš Ostřížek  Pro rozvoj        87 

20. Mgr. A. Bravencová Obec lidem 160 65. Radek Horák  Pro rozvoj        83 

21. Kateřina Valeriánová Obec lidem 159 66. Eva Čížová  STAN        82 
22. Zdeněk Buchta STAN 156 67. Alois Bařina  STAN        81 

23. Lubor Horák SNK 2018 155 68. Veronika Matulová STAN        79 

24. Jiří Fiala Dobrá volba 151 69. Vladimír Moravčík Pro rozvoj        76 
25. Ing. Miroslav Volařík Pro rozvoj 150 70. Ing. Jaromír Zajíc  Pro rozvoj        75 

26. Jiří Baláž STAN 148 71. Martin Pinkava  STAN        74 

27. Martin Bartoš SNK 2018 147 72. Ing. Šárka Šimoníková STAN        69 
28. Jarmila Kovácsová Obec lidem 145 73. Ivan Fiala  Pro rozvoj        66 

29. Václav Šuba  Dobrá volba 141 74. Martin Kopřiva  STAN        62 

30. Vladimír Mikel st. SNK 2018 138 75. Milan Pastirčík  STAN        61 
31. Jaromír Michálek SNK 2018 138 76. Iveta Damborská  Pro rozvoj        59 

32. Dagmar Bártová Obec lidem 136 77. Ondřej Tichý  KSČM        56 

33. Josef Kratochvíl Obec lidem 133 78. Milan Konečný  KSČM        51 
34. Filip Mlýnek Pro rozvoj 133 79. Radek Pavlík  KSČM        47 

35. Soňa Šubová STAN  131 80. Eva Tiefenbachová KSČM        47 

36. Filip Shromáždil SNK 2018 128 81. Aleš Tiefenbach   KSČM        41 



37. Jitka Hanušková SNK 2018 128 82. František Svoboda KSČM  32 

38. Ondřej Lukáš Obec lidem 126 83. Klára Tichá  KSČM  30 

39. Dagmar Fialová Dobrá volba 124 84. Martin Holec  KSČM  25 
40. Bc. Jan Buťák STAN  123 85. Tomáš Černek  KSČM  25 

41. Pavel Karlík Obec lidem 122 86. Jiřina Turčínová   KSČM  25 

42. Jan Moravčík SNK 2018 120 87. Roman Havlásek  KSČM  24 
43. Lubomír Machara Dobrá volba 120 88. Radim Havlásek  KSČM  22 

44. Rudolf Procházka Obec lidem 118 89. Pavel Macháček  KSČM  21 

45. Jiří Schnelly Pro rozvoj 117 90. Pavel Černek  KSČM  20 
 

                                                                                                                                   Zpracoval Mgr. Josef Hasník 

Malé ohlédnutí zpět 
       V nedávné době proběhly také v naší obci komunální volby, ze kterých vyšlo nové 

vedení obce. 

       V roce 1990 jsem byl tehdejším pedagogickým sborem zvolen a poté okresním 

školským úřadem jmenován ředitelem školy v Dolních Dunajovicích. V té době přešly 

investice pro školy z okresní úrovně na obecní úřady. Obec se začala starat o školu určitě 

lépe než okres. Vždy jsme ve škole obecnímu úřadu navrhli alespoň deset bodů, co by se 

ve škole mělo zlepšit a vybudovat. Vedení obce vyhovovalo našim požadavkům a podle 

finančních možností se situace poměrně rychle zlepšovala a v současné době je škola 

v podstatě dobře organizovaná a materiálně zabezpečená. 

       Do školství – mateřská škola, školní jídelna a základní škola – je třeba neustále 

investovat, je vždy co zlepšit, je to však pro naše děti, pro naši budoucnost. Je to jeden ze 

zásadních předpokladů zdravého rozvoje naší obce. 

       Obecní zastupitelstvo se starosty panem Pekárkem, panem Bařinou i panem 

Hasníkem vždy investice do školství i celé obce preferovalo a vykonalo hodně dobré 

práce. Za to je třeba jim srdečně poděkovat. 

       Novému vedení obce v čele se starostou panem Vítem Zábojem přeji, aby se jim práce 

ve prospěch celé obce dařila. 

Pohodu a slunce v duši přeje Vám                                                         Filip Hron 
 

 

Tenisový klub 
     Pro Tenisový klub byl rok 2018 celkem úspěšný a důležitý. Na jaře jsme vstoupili do 

Tenisového svazu ČR, což je podmínkou při registraci našich malých tenistů. Registrovaní 

hráči se mohou zúčastňovat různých soutěží organizovaných Tenisovým svazem. 

     Dalším důležitým krokem bylo vybudování třetího tenisového kurtu. Toto je stanoveno 

v podmínkách Tenisového svazu. Pokud chceme pořádat tenisová soutěžní kola, musíme 

mít tři tenisové kurty stejného povrchu. Již v červnu se tak mohl uskutečnit první turnaj, 

o kterém Vás bude informovat trenér mládeže pan Brychta. Stavbu kurtu jsme si 

zajišťovali sami, tj. členové klubu. Finanční podporu nám poskytla obec, za což jí 

děkujeme.  

     Největší kulturní akcí klubu je tradiční letní slavnost vína, kterou pořádáme v srpnu. 

Tato akce je pro klub velmi důležitá, neboť na ní získáváme finanční částku, která nám 

pomáhá zajistit chod celého klubu. Výbor klubu pořádá dva tenisové turnaje. První – 

květnový a druhý v září “burčákový“, který je pořádán na počest našeho bývalého člena 

klubu Jaroslava Hlaváče. Dále se pak zúčastňujeme různých turnajů pořádaných jinými 

spřátelenými kluby v Brně, Olomouci, Uničově nebo až ve Straškově u Roudnice nad 

Labem.  



     Tím jsme se dostali pomalu do podzimní části tenisové sezony, kdy je hlavním úkolem 

vedení tenisového klubu zajistit zimní přípravu ve sportovní hale v Březí pro naši 

tenisovou mládež. Dospělí si řeší zimní hru individuálně. Jezdí do krytých tenisových hal 

v Brně, Rakvicích a Velkých Němčicích.  

     Poslední akcí klubu v roce je Štěpánský běh, který pořádáme ve spolupráci se 

Základní školou. Tímto bych Vás chtěl pozvat na letošní vánoční běh, který se bude 

konat 26.12. ve 13.30 hod. u tenisového klubu. 

     V lednu příštího roku chceme poslat žádost o finanční příspěvek na dotační program 

Jihomoravského kraje. Hlavní událostí příštího roku však bude desáté výročí založení 

samostatného tenisového klubu. 

     Ještě bych chtěl poděkovat členům výboru p. Jaromírovi Zajícovi a p. Jiřímu 

Schnellymu za obětavou práci pro klub.  

Všem spoluobčanům přeji jménem klubu krásné prožití vánočních svátků. 

                                                                                                   Předseda TK, Václav Šuba   

 
     Co se týká mládeže, tak rok 2018 považuji za velmi povedený, ba přímo zlomový. Dá 

se říct, že po mém tříletém účinkování v klubu poprvé hráli naši nejmenší oficiální soutěž 

družstev ČTS. Šlo o děti do sedmi let (kategorie Minitenis) a nevedli si špatně, když 

v pětičlenné skupině skončili třetí s dvěma vítězstvími a dvěma porážkami. Co se týká 

dalších kategorií, zde jsem spíše hráče rozmístil na hostování (třeba Tom Brychta - Bors 

Břeclav a Hrušovany, sestry Galovy - Hrušovany, Aneta Kroupová také Hrušovany.  Pár 

hráčů si trouflo i na turnaje jednotlivců kategorie C ČTS a to především již dříve zmínění. 

     V loňském roce se hrál první ročník turnaje Dunaj Cup Mladší žáci, na který jsme letos 

navázali již druhým ročníkem, ale zároveň jej rozšířili i na další kategorie. A to Minitenis, 

Babytenis a Starší žactvo. Mimo to jsme uspořádali dva oficiální turnaje v Minitenise 

ČTS. A neleníme ani v halové sezóně, jelikož již máme za sebou dva zimní turnaje 

mladších a starších žáků. No a nakonec nás ještě čeká 23. 12. očekávaný Vánoční turnaj.   

     Nesmím také zapomenout na již druhý letní kemp v Bystřici pod Hostýnem, který se 

dle mého mínění povedl ještě více, než ten minulý, ale samozřejmě, že nejlépe to posoudí 

děti. 

     A jen malé nahlédnutí do příštího roku. Díky tomu, že již máme tři kurty, tak můžeme 

hrát i více kategorií smíšených družstev a nejenom v Minitenise. Zájem ze strany rodičů 

tu je, takže pokud vše proběhne zdárně, postavíme družstva Minitenis, Babytenis a Mladší 

žáky. Budou zase turnaje jednotlivců, kemp a další. Pokud se vše podaří podle mých 

představ, tak se děti po celý příští rok nudit nebudou. A o to mně a snad i rodičům jde. 

                                                 M. Brychta 

 

Mikulášský košt 2018 
  Když jsme před 11 lety s touto akcí začínali, byla to představa o setkání vinařů                               

a milovníků vína z Dolních Dunajovic. 

     Dnes propagace mladých vín přesáhla hranice obce, což dokazuje letošní účast 130 

návštěvníků. Zhruba 150 vzorků mladých vín, občerstvení a CM Šmytec přispělo k dobré 

náladě všech. Spokojenost odcházejících návštěvníků nám to potvrdila a je pro nás nejlepší 

vizitkou. Už teď se těšíme na další ročník. 

     Rád bych touto cestou popřál všem spoluobčanům klidné a krásné Vánoce a do nového 

roku hodně zdraví a osobní spokojenosti.                 Za ČZS Dolní Dunajovice, Petr Holec 



VÁNOCE, SVÁTKY RODINY 

     Líbilo by se Vám a souhlasili byste, aby se přestaly slavit Vánoce? Aby dokonce jejich 

slavení bylo zakázáno rozhodnutím nějakého evropského úřadu, jako nežádoucí kulturní 

stereotyp? A vlády evropských národů by měly povinnost toto rozhodnutí prosazovat a 

kontrolovat jeho dodržování – jak to navrhuje 

Istanbulská úmluva (IÚ) Rady Evropy? Asi by se to 

v prvé řadě nelíbilo obchodníkům. Vám by odpadla 

starost se sháněním dárků. Děti by neměly prázdniny, 

pouze běžnou sobotu a neděli. I neděle může být 

označena za nežádoucí kulturní tradici. Dospělí by 

ztratili vzácné dny volna před závěrem roku a Novým 

rokem, na které se těší jako na zasloužený odpočinek po 

celoroční práci. 

Což netoužíte, Vy manželé, být chvíli spolu? Vy rodiče víc času věnovat svým dětem? 

Což netoužíte každý navštěvovat své příbuzné a přátelé i zajít na hřbitov a vděčně 

vzpomenout na svoje drahé zesnulé? I neděli i dny volna i rodinu nazve někdo nežádoucím 

stereotypem – přežitkem minulých století? Snad jen ten, kdo dobrou rodinu nezažil! Spíš 

je to cílený záměr rodinu zrušit, neboť právě v rodině a jen v rodině (otec + matka + děti) 

dostává každý člověk sílu žít láskou, být věrný slibům a závazkům a odolávat tlaku 

nejrůznějšího zla. Pomůže nám i slavení Vánoc. 

     Řekne-li se „Vánoce“, většině lidí se vybaví dárky, stromeček, volné dny, teplo 

domova. A mnoha lidem se vybaví Ježíš-(ek), Marie, Josef, andělé, pastýři, ovečky a stáj 

(chlév). 

VÁNOCE JSOU OSLAVOU NAROZENÍ NAŠEHO PÁNA, Pána nebe i země, Pána 

nebešťanů i pozemšťanů, který „podle těla“ pochází z potomstva Davida (krále Izraele – 

kolem roku 1000 před Kristem) ale „duchem svatosti“ se prokázal jako mocný Boží Syn, 

tím, že vstal z mrtvých. Porodila jej v rodišti Davidově, v Betlémě, izraelská dívka Mirjam 

(Maria), pocházející z Nazareta. Počala jej však dříve, než začala žít se svým snoubencem 

Josefem, tesařem, taktéž z Nazareta. Počala jej ve chvíli, když přijala – uvěřila poselství 

od Boha – předaného andělem – že bude matkou Syna Božího. 

     Všichni tři, Ježíš, Maria i Josef byli v Betlémě, na sčítání lidu a nikdo z betlémských 

je nepřijal na nocleh, proto zůstali v jeskyni za městem, v díře ve skále, která sloužila 

betlémským pastýřům jako úkryt pro ovce v čase nepohody. Říkáme jim svatá rodina. 

Josef pokorně souhlasil, že nebude žít s Marií jako muž se ženou (intimně) a bude o oba, 

Marii i Ježíše, pečovat a chránit je. Proto jej nazýváme Pěstounem Pana Ježíše. V odměnu 

mu bylo dáno, že mohl prožít život obklopen bytostmi nejvíc milujícími. 

     Světe, div se! Bůh žije s lidmi. Žije v lidské rodině a chce do své „Svaté Rodiny“ 

přijmout všechny lidi. Nejen Betlémské, ale i Dunajovské, Brodské a Pasohlávské!  

I Tebe!! 

     Vážení spolu obyvatelé, bratři a sestry! Nyní jsem „doma“ zde, mezi Vámi a slavím 

s Vámi neděle a svátky církve i Vaše životní jubilea. Vánoce už po desáté. Zajímá Vás, 

jak jsem slavíval Vánoce, když jsem byl „doma“ v rodině svých rodičů a sourozenců? 

Štědrý večer jsme začínali slavit doma, neboť mše svatá bývala až o půlnoci – pan farář 

měl jen jednu farnost a jeden kostel. Nešli jsme hned do pokoje, kde byl stromeček a pod 

ním dárky. Ten byl zamknutý, kdyby nás zvědavost přemohla. Shromáždili jsme se 

v kuchyni, která byla zároveň i jídelnou. Nejdříve jsme klekli kolem prázdného stolu 

s rozžatou svící uprostřed a modlili se svatý růženec (radostný). 



Jeho základem je 50 krát opakovaný pozdrav Panně Marii, Matce Ježíšově („Zdrávas 

Maria“) rozdělený do pěti částí po deseti – desátků. Přitom zbožně uvažujeme – 

„rozjímáme“ o událostech Ježíšova narození a dětství a spoluúčasti Panny Marie při nich. 

Pak jsme měli štědrou večeři: mívali jsme rybí filé, bramborový salát, čaj ovoněný rumem, 

vánočku, koláče i cukroví. Později jsme měli kapra a rybí polévku. 

     Až po modlitbě a večeři jsme se zatajeným dechem vstoupili do obývacího pokoje, 

osvětleného jen vánočním stromečkem. Býval vždy krásný! A pod ním dárky - ale nemohli 

jsme se hned na ně nedočkavě vrhnout! Museli jsme čekat, až nám budou rodiči předány. 

Dárkem je to, co dostanu, ne to co si vezmu sám! Rodiče nás poučovali, že štědrá večeře, 

stromeček a dárky, které si darujeme, nám připomínají, že Bůh nám dal dar nejvzácnější, 

svého milovaného Syna. Proto jsme u stromečku nejdříve zazpívali „vánoční hymnu“ – 

Narodil se Kristus Pán, Nesem Vám noviny – o událostech prvních vánoc v Betlémě nebo 

ještě jiné koledy. Až potom nám rodiče přáli vánoce – radostné, plné Boží milosti a lásky 

a předávali nám dárky. Když jsme byli starší, dávali jsme dárky také my děti rodičům. Pak 

jsme ještě chvíli zpívali koledy, těšili se z dárků a tepla domova. Zvlášť tatínek rád zpíval 

koledy, uměl jich mnoho a sám začínal. Od něho jsem to převzal i já. 

     Po krátkém odpočinku jsme se vydali na půlnoční mši svatou, pěšky, 4km do přespolní 

vesnice Vísky u Letovic. A po mši zpět. Měsíc zářil, osvětloval nám cestu, hvězd plná 

obloha, sníh křupal pod střevíci a mráz pálil do tváře. Avšak v duši radost z Boží milosti 

a lidské lásky. To bývaly, to jsou i nadále moje vánoce! 

     Vážení a milí bratři a sestry! Napodobujme Ježíše, Marii i Josefa a vytvářejme u nás 

doma „rodinu svatou“, kde se všichni milují. Přijďte slavit vánoce i do kostela. Jistě i Vás 

posílí Svatá Rodina. Pořad vánočních a novoročních bohoslužeb najdete v obecním 

zpravodaji, na stránkách internetu i na kostelních vývěskách. 

 
Vánoční a novoroční bohoslužby  

v kostele sv. Jiljí v Dolních Dunajovicích  

v roce 2018 
Den:        Datum: Mše svatá:        Čas:   

Středa 19.12. Vánoční sv. zpověď (dva kněží)      16:00-18:00  

Neděle 23.12. Čtvrtá neděle adventní         9:30   

Pondělí 24.12. Štědrovečerní (půlnoční)       21:30   

Úterý 25.12. Božíhodová s žehnáním dětem        9:30   

Středa 26.12. Svatoštěpánská s žehnáním vína        9:30  

   Odpoledne otevřen kostel k návštěvě betléma     14:00-16:00  

Neděle 30.12. Pobožnost Svaté Rodiny         9:30 

   s obnovou manželských slibů a žehnání manželům 

Pondělí 31.12. Pobožnost na závěr občanského roku   

   s prosbou za rok nový       17:00 

Úterý 1.1.2019 Novoroční s žehnáním maminkám  

   před narozením dítěte         9:30 

   Žehnáním koledníkům tříkrálové sbírky 

Neděle 6.1.2019 Tříkrálová s žehnáním vody, kadidla, křídy a zlata    9:30 

 

Ve dnech 3. 1. až 6. 1. 2019 proběhne Tříkrálová sbírka    

(bude vyhlášena rozhlasem) 

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

http://www.biskupstvi.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pro zájemce řad našich občanů jsme objednali  50ks výtisků.  

O možnosti zakoupení Vás budeme informovat, jakmile zásilka dorazí. 

        

Poděkování 
     Všichni máme jistě v paměti nešťastnou událost, která se stala v naší obci, když shořela 

střecha na rodinném domě manželů Kolkových. Mnozí občané, ale i návštěvníci naší obce 

pohotově zareagovali, pomohli a přiložili ruku k dílu.  

     Albert a Marie Kolkovi děkují všem spoluobčanům za morální podporu, pracovní 

nasazení, povzbuzování, materiální a finanční dary poskytnuté v souvislosti s požárem 

jejich rodinného domu.  

Jsou vděčni všem občanům za jejich účinnou pomoc a velmi si jí váží. 



Jarmark a rozsvícení vánočního stromu 
     V sobotu 1. prosince se uskutečnil na 

návsi v Dolních Dunajovicích adventní 

jarmark. Přes noc nám malá nadílka 

bílého sněhu vykouzlila dokonalou 

předvánoční atmosféru. Pořadatelem 

jarmarku byl DNS Dunajek a především 

paní M. Kurucová, která zajistila hojnou 

účast  všech prodejců, vystupujících               

a účinkujících dětí i dospělých.  

     Obec zajistila vánoční strom, jeho 

ozdobení, nasvětlení a výzdobu 

tanečního parketu. Zaměstnanci obce také přivezli a rozmístili dřevěné prodejní stánky, 

nainstalovali elektrické osvětlení a zabezpečili další potřebné zázemí. Oheň, který hořel 

v železných koších lákal k zahřátí skupinky návštěvníků a dokresloval celkový obraz této 

události. Ozvučení měli již tradičně na starosti Ludvík Pitra a Tomáš Velecký.  

     Všem patří poděkování za společně přiloženou ruku k dílu a krásné zážitky, které byly 

završeny slavnostním rozsvícením vánočního stromu, proslovem pana faráře Kohoutka, 

který vánoční strom posvětil a přáním starosty Víta Záboje všem občanům. 

Lenka Hrabalová, místostarostka 

 

Vánoční besídka seniorů 
     V úterý 11. prosince se naši senioři sešli ve vyzdobeném sále kina na společné vánoční 

besídce. Letošní účast byla opravdu hojná a zaplnila se téměř všechna místa. Toto 

slavnostní setkání pořádá a zajišťuje Obecní úřad ve spolupráci se Sborem pro občanské 

záležitosti. Krásnou předvánoční atmosféru vykouzlila třída Rybiček z MŠ, pod vedením 

paní učitelky Hany Jankovičové, dále pak dětí ze ZŠ, které vedly paní učitelky Barbora 

Holbová a Sylva Zámečníková.  

     Slavnostní setkání zahájila předsedkyně SPOZ paní Marie Pitrová, přivítala všechny 

hosty a popřála jim krásné Vánoce a nový rok. Také pan starosta pozdravil všechny 

přítomné za sebe, za Obecní úřad a vzpomenul na ty, kteří pravidelně na tato setkání 

chodívali a již nemohou. Popřál všem  šťastné a spokojené Vánoce a všichni si vzájemně 

připili na zdraví. Společného setkání se zúčastnili i někteří zastupitelé, kteří roznášeli mezi 

hosty občerstvení, úsměvy a dobrou náladu. Pozdravit a zazpívat přišli zástupci ženského 

sboru a mužského sboru. A jak jinak, celým večerem provázel svými písněmi a klávesami 

Zbyněk Hroudný. Nechyběla skvělá nálada, výborné občerstvení a vynikající vína, 

v důsledku toho byl taneční parket stále plný. 

Lenka Hrabalová, místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Společenská kronika     
 

Narození 
 

Listopad 

Matěj Sameš 
 

 

Jubilea 
 

Říjen  

Olga Holacká 

Marie Bartáková 

Ludmila Marková 

 

Listopad 

Žofie Popovičová 

Alžběta Hodoňová 

Alojz Marušík 

František Šenkeřík 

Jaroslav Pekařík 

Štěpánka Škrháková 

Emilie Bandíková 

Jan Rampula 

Antonín Stříbrný 

 

Prosinec 

Alena Kvardová 

Hana Pitrová 

Božena Němcová 

Miroslav Pátek 

Anna Kydalová 

 

Úmrtí   
 

Říjen 

Ing. Karel Figer  86 let 

Rudolf  Vrábel  81 let 

Ladislav Bařina  62 let 

Marie Pavlátová  91 let 

 

Listopad 

Gabriela Binková  94 let 

 

Prosinec 

František Šenkeřík 89 let 

 

 

 

Obyvatelé dle věkových kategorií  

 

Dospělí   1444 

Dospělí muži      707 

Dospělé ženy      737 

 

Děti 

15-18 let        49 

Chlapci       27 

Dívky      22 

 

Děti do 15 let   229 

Chlapci     122 

Dívky    107 

Z toho: 

Děti (6 -7 let)       22 

Děti (do 3 let)        76      

Celkem obyvatel       1722 
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