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  DUNAJOVICKÝyy                                                                                                                                                  

ffff OBČASNÍKyyyy 
     prosinec 2016 

 Dne 27. 11. 2016 proběhlo ve dvoře za kulturním domem 
tradiční zahájení adventu. Celou akci uvedla ředitelka základní a 
mateřské školy Mgr. Lenka Czehovská. Ta uvítala přítomné a 
současně poděkovala všem, kteří se na přípravě podíleli. 
V programu se představily děti z mateřské a základní školy, 
které si pod vedením paní učitelek připravily svá zdařilá 
vystoupení. Pan farář Pavel Klouček poté posvětil připravený 
adventní věnec. Ten nám symbolicky začal odpočítávat čtyři 
týdny adventu, doby příprav na Vánoce. A jako každý rok byl 
připraven i malý jarmark zaměřený na výrobky s vánoční tématikou. I když bylo letošní 
zahájení adventu ve znamení mrazivého počasí, účast byla hojná. O občerstvení se 
postarala mužská část zastupitelstva obce. Pro děti byl připraven čaj a menší sladkost a 
dospělí si mohli pochutnat na svařeném víně. Všichni přítomní pak mohli ochutnat známé 
dunajovické koláče, které upekly místní seniorky.  

Kde se vzal adventní věnec? 
Historie adventních věnců sahá až do dob před příchodem křesťanství. Tehdy nešlo o 

klasické adventní věnce, tak jak je známe dnes, ale i tak lidé v zimních měsících využívali k 
výzdobě svých domovů zelené rostliny a svíčky, coby protiklad k okolní pošmourné a 
nevlídné, ke spánku uložené krajině. Za autora adventního věnce v podobě, v jaké jej známe 
dnes je považován Johann Heinrich Wichern, který jako první použil k výzdobě útulku pro 
chudé děti v Hamburku, jež se nemohly dočkat Štědrého dne a neustále se vyptávaly, kdy 
už přijde, věnec zavěšený ze stropu a na něm bylo třiadvacet svící. Devatenáct jich bylo 
malých červených, a čtyři větší bílé, ty se zapalovaly vždy v neděli. Tento zvyk, který 
pochází z roku 1839, se velmi rychle rozšířil do okolních zemí i k nám, ovšem svíce 
postupně ubývaly, až na věnci zůstaly pouze čtyři symbolizující čtyři neděle před Štědrým 
dnem. V některých částech světa se používá ještě pátá svíčka uprostřed věnce, která se 
zapaluje až na samotný Štědrý den. Tradiční barvou adventního věnce byla zelená a 
červená, ale hojně byla využívána i barva fialová, používala se také barva bílá. V současnosti 
je velmi oblíbená modrá, která symbolizuje naději a očekávání, dále pak stříbrná a zlatá. 
Kruhový tvar věnce představuje jednotu a stálezelené rostliny jsou symbolem života. 

 
 
Jistě jste si všimli krásných osvětlených 
betlémů v naší vesnici. Jeden se nachází u 
Obecního úřadu, druhý stojí před kostelem.  
Je to výsledek práce pana starosty a 
pracovníků obce, pana Jana Březiny a Milana 
Rady. O postavy Josefa, Marie a Ježíška a 
ostatní doplňky se postarala Markéta 
Dvořáková. 
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        INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

Největší investiční akcí, která byla ukončena 
v letošním roce, byla stavba mostu. Ta byla 
zahájena v září 2015 a ukončena v dubnu 2016. 
Celkové náklady činily 12.979.000,- Kč včetně 
DPH. Obec se na této akci podílela částkou 
ve výši 361.324,- Kč, byla to částka za 
vybudování chodníku a dešťovou kanalizaci a 
dláždění před OÚ. K tomu dále obec přidala 
finanční částku 81.478,- Kč na zatrubnění 
struhy za čekárnou.  

Další velká akce byla stavba komunikace 
ke stavebním parcelám, která byla v letošním 
roce zkolaudována a zaplacena v částce 
2.288.487,- Kč. 

Obec nechala opravit po celé obci nejhorší 
úseky místních komunikací v celkovém nákladu 
191.894,- Kč. Opravy prováděla SÚS Znojmo. 
Z menších oprav to byly opravy propadu 
v chodnících, čištění obecních struh, oprava 
odtoku na Sádce a drobné stavební úpravy na 
budově školy.  

Na úseku odpadového hospodářství byl 
z důvodů neutěšeného stavu na sběrných 
místech navýšen svoz a to na 14 denní (sklo, 
papír), 2x za rok nebezpečný a objemný odpad. 
Vzhledem k tomu, že ani navýšením svozů se 
stav u kontejnerů nezlepšil, máme požádáno o 
navýšení počtu kontejnerů, ale bohužel vše je o 
ceně.  Zatím obec vše doplácí, ale do budoucna 
to může znamenat zvýšení poplatku za odpad. 
Likvidace odpadu je určena pouze pro občany. 
Živnostníci a malé firmy do tohoto systému 
nepatří. U papírů může pomoci škola, která 
přebytečný papír odebere a zajistí odvoz, vše je 
potřeba dohodnout s vedením ZŠ. Nepořádek u 
kontejnerů nám dobrou vizitku nedělá. 
Vzhledem k tomu, že odkládání odpadů mimo 
kontejnery je podle zákona zakládání černé 
skládky, může skončit pro toho, kdo tak činí, 
pokutou.  

Povodí potoku Křepička – ve správě Povodí 
Moravy.  Obec reaguje na stížnosti občanů a 
se svými poznatky se snaží Povodí přimět 
k tomu, aby s potokem něco udělali. Toto 
spočívá zejména v kontrole a redukci 
nebezpečných stromů, čistění koryta potoka 
apod. Naše snažení je však asi tak poloviční, 
v něčem nám vyhoví, ale na většinu našich 
představ, kde jsme přesvědčeni o tom, že je 
potřeba upravit koryto vodního toku v celém 

území obce asi nejsou finanční prostředky. 
V tomto úsilí budeme pokračovat i nadále.  

V oblasti provozu vodovodu a kanalizace je 
jeden velký problém, a to je kvalita pitné vody 
z hlediska obsahu uranu na 1 l vody. Stará 
norma byla do 20 miligramů /l. Nová norma 
nám stanovila limit do 15 miligramů/l, což 
nejsme ze stávajících vrtů zajistit (hodnoty 
máme pod 18). Krajská hygiena udělila obci 
prozatím výjimku do roku 2018, a pokud 
nezajistíme nový zdroj pitné vody, který by 
kvalitou zajistil status pitné vody, byl by nám 
odebrán a voda by byla pouze užitková. Obec a 
potažmo svazek, kde jsou i Želetice, dělá vše 
proto, abychom do roku 2018 kvalitu vody 
zajistili. Na průzkumy a projekty už svazek 
vydal 450.000,- Kč, 200.000,- Kč byla dotace 
z kraje. Ještě letos podáváme žádost o dotaci na 
celou realizaci stavby vrtu s připojením na 
vodojem. Předpokládaný náklad je asi 
3.500.000,- Kč. Maximální dotace z ministerstva 
životního prostředí je až 80%. 

Vodné pro příští rok zůstává stejné, tj. 22,- 
Kč/m3, stočné se zvyšuje na 36,09 Kč/m3. 
V příštím roce bude v obci provedena kontrola, 
zda mají všechny nemovitosti správně 
nastaveny parametry pro vodné a stočné, 
popřípadě paušál (u nemovitostí, kde je 
vodoměr, hradí se vodné i stočné dle 
skutečného odběru; nemovitosti s připojením 
na vodovod, ale je využívána i studna, hradí 
vodné i stočné paušální částkou; výjimka je 
pouze pro nemovitosti, které mají dvojí 
vodoměr z toho jeden zahrada a jeden dům, 
vodné se pak platí z obou odběrných míst, 
stočné jen z vodoměru pro dům, poslední 
varianta je v obci pouze dvakrát). 

Pro příští rok připravila obec zahájení druhé 
etapy stavby komunikace a sítí včetně přeložky 
VN pro další tavební místa za kostelem, kde jich 
proti stávajícímu stavu přibude 25.  

Obec v roce 2016 podpořila: 
 SDH Horní Dunajovice (příspěvek od 

zřizovatele ve výši 60.000,- Kč na činnost) 
 TJ Sokol Horní Dunajovice (příspěvek na 

provoz ve výši 30.000,- Kč) 
 Podpora vinařství v obci (putování po 

sklepech – 10.000,- Kč) 
 Domčická pouť (8.000,- Kč a zapůjčení 

pivních setů)
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Jak jsme slavili „Martina“ 

Martin byl letos velmi dochvilný, neboť ve čtvrtek 10. listopadu jsme se 

probudili do bílého rána. Radost dětí však netrvala dlouho a troška 

napadeného sněhu do druhého dne zmizela.  V pátek 11. 11. 2016 se 

v 17:00 hodin shromáždili děti, rodiče i prarodiče, aby vyšli společně 

průvodem k Domčické hospodě. Připravené rozsvícené lampiony 

dotvářely atmosféru, kterou navodil i bílý kůň, který celý průvod vedl. 

Děti mohly u hospody ochutnat nabízený čaj a rohlíčky, které upekla 

paní Lenka Černíková, dospělí si pak mohli zakoupit punč. 

V kulturním domě proběhl košt mladých vín na Svatomartinské ochutnávce. Je to svátek vinařů 

a jejich nelehké práce a tato ochutnávka je jakýmsi zakončením jejich vinobraní. Hojnost 

návštěvníků dokázala, že se vína v naší obci těší velké přízni, a to jak místních občanů, tak i 

přespolních či úplně cizích, jak se dalo vypozorovat. K poslechu i dobré náladě skvěle zahrála 

cimbálová muzika Mája a patří dík všem zúčastněným vinařům, tak i obecnímu úřadu za 

perfektně zorganizovanou akci. Malým stínem na celé ochutnávce bylo, že kolem osmé již 

vzorky došly, a návštěvníci neměli co ochutnávat, a to v době, kdy celá akce gradovala. Je to ale 

pro organizátory další výzva, jak celou velice zdařilou věc ještě pozdvihnout k vyšší metě. 

Hokejisti Horní Dunajovice 

Letos jsme zaznamenali vznik nového hokejového seskupení působícím v Divizi 

B Znojemské hokejové ligy. Jsou to vesměs hráči pocházející z Horních 

Dunajovic.  První kolo se "pohodářům" z Horních Dunajovic, jak jim všichni říkají, příliš 

nevydařilo. HC Kojoti Vémyslice jim ihned ve svém prvním zápase naložili 11 branek. To je jako 

nováčky vůbec neodradilo a bojují o dobré umístění dále. Kapitán týmu Jan Vlček říká: „Před 

zahájením druhé poloviny sezóny se dělíme se čtyřmi body o poslední místo s dvěma týmy. 

Přijďte nás podpořit v druhé polovině, budeme to potřebovat. Rozpisy zápasů a více o nás 

najdete odkazu http://www.znhl.cz/rozpisy/?divize=2&sezona=20“. 

Myslivecký Spolek Horní Dunajovice  

Letošní sezóna pro nás byla zahájena ne moc pozitivně. Na jaře nám bylo odcizeno hned 

několik krmných zařízení, dá se to přisuzovat „sběračům železa“. Opět nám lidé po jarních 

úklidech domácností vyházeli několik desítek kusů velkoobjemového odpadu. Naopak 

bychom chtěli poděkovat pejskařům, kteří chodí s pejsky řádně na vodítku, a také 

děkujeme všem spoluobčanům za včasné nahlášení zraněných nebo uhynulých kusů zvěře. 

Bohužel je těchto případu stále hodně. Příčinou jsou především střety s automobily. Na 

podzim nám začala doba přikrmování a také máme 

za sebou hon na drobnou zvěř.  7. ledna 2017 vás 

všechny zveme na Myslivecký ples, který 

každoročně pořádáme. 

Do nového roku přejí všem spoluobčanům vše 

nejlepší členové MS Horní Dunajovice          
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ŠKOLNÍ OKÉNKO 
 

Mateřská škola 

V tomto školním roce bylo přijato 6 nových 

dětí. Zapsáno do mateřské školy je celkem 28 

dětí, proto musel zřizovatel povolit výjimku 

z počtu dětí (tato výjimka musí být schválena, 

pokud počet dětí přesáhne 24). Ani letos jsme 

se neobešli při zvykání nových dětí na školku 

bez slziček. Navštívili nás prvňáčci, naši 

bývalí kamarádi, a předvedli, co se za měsíc, 

co chodí do základní školy, všechno naučili. 

Pak si s námi popovídali a pohráli. Tento 

podzim jsme si užili babího léta, jak na 

zahrádce, tak i na výpravách do Rybnic nebo 

do přírody za vesnici. Objevili jsme pařezy, 

které nám připomínali skřítky nebo jejich 

domečky, silné větve jsme přeskakovali a 

přecházeli. Sbírali jsme oříšky a kaštany pro 

zvířátka na zimu. Těmito vycházkami do okolí 

MŠ a pobytem na zahrádce vedeme děti ke 

kladnému vztahu k přírodě, k její ochraně, 

k ohleduplnosti ke svému okolí.  

Velkým zážitkem pro nás bylo představení 

sférického kina, na kterém jsme zhlédli 

pohádku „Jak šel měsíc na návštěvu ke 

slunci.“ Dozvěděli jsme se v něm o postavení 

hvězd na obloze ve znamení zvěrokruhu. Jak 

se sklízí řepa a kukuřice jsme si vyzkoušeli na 

zahradě u Saletů. Moc děkujeme za pěkný 

zážitek a sladkou odměnu.  

V prosinci přišel zas mezi nás hodný Mikuláš. 

Hodné děti obdaroval, těm zlobivým 

vyhuboval. Děkujeme Mikuláši za dárečky. 

Od 15. 12. jsme začali navštěvovat 

Jihomoravské divadlo ve Znojmě, celkem 

navštívíme 5 divadelních představení, spolu 

s mateřskými školami Višňové, Tvořihráz a 

Únanov.  

Ani letos jsme nechyběli u rozsvěcení 

vánočního stromu. Advent jsme přivítali 

básničkami a písničkami na prostranství za 

obecním úřadem. Obdivovali jsme krásně 

nazdobené stromečky a betlém. Čekání na 

Vánoce si zkracujeme kreslením a malováním 

vánočních obrázků, kterými jsme si vyzdobili 

školku. Těšíme se na Ježíška, který nám přine 

do školky nové hračky. Přejeme všem krásné 

Vánoce. 

Základní škola 

Jsou to čtyři měsíce, kdy jsme slavnostně za 

přítomnosti starosty obce a ostatních hostů 

přivítali pět nových prvňáčků, kteří poprvé 

zasedli do školních lavic. Dnes už umí přečíst 

první věty, psát první slova i počítat. Ostatní 

žáci se také seznámili a procvičili další nové 

učivo v daných ročnících.  

 

Kromě výuky jsme se zúčastnili několika 

zajímavých akcí. Hned v září začala teoretická 

část výuky dopravní výchovy, která je 

realizována ve spolupráci se sdružením 

BESIP.  V rámci školní družiny si žáci 

vyzdobili prostor před školou zábavnými 
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„Podzimníčky“. V závěru měsíce září jsme 

navštívili skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. 

V říjnu jsme uspořádali projektový den, který 

jsme nazvali „Hrátky s podzimem“. Jeho cílem 

bylo seznámit žáky s děním v přírodě na 

podzim a prospěšností konzumace ovoce a 

zeleniny pro náš organismus. Žáci si přinesli 

z domova různé druhy ovoce a zeleniny, 

kterou se učili poznávat hmatem i chutí, plnili 

úkoly z českého jazyka, matematiky, prvouky 

a přírodovědy. Na závěr jsme si vyrobili 

ovocné koktejly tzv.smoothie, které většině 

dětí chutnalo, a některé slibovaly, že si je 

vyrobí i doma. 

Od října fungují na škole kroužky hudebně 

pohybový a sportovní.  Ve spolupráci se ZUŠ 

Miroslav se učí žáci na flétnu a klávesy.  Také 

k nám do školy přijelo sférické kino, kde jsme 

zhlédli 3D film “Přátelé uvnitř lidského těla“. 

Dozvěděli jsme se, jak funguje lidské tělo, jak 

mozek řídí lidské smysly, co má za úkol srdce 

nebo co se děje, když dýcháme. 

 
V programu „Recyklohraní“ se žáci hravou 

formou dozvěděli jednak o negativních vlivech 

starých elektrozařízení a přenosných baterií na 

životní prostředí – pokud jsou vyhazovány na 

nevhodná místa, a jednak pochopili, že 

recyklací dnes už dokážeme vysloužilému 

zařízení dát další šanci, jak posloužit lidem i 

přírodě. Žáci během programu pracovali s 

modely elektrozařízení i s dalšími vhodnými 

metodickými pomůckami. Touto cestou 

bychom chtěli vyzvat naše spoluobčany, 

pokud mají doma vybité baterie a tonery, 

mohou je donést do naší školy, my je 

odevzdáme a dostaneme za ně body, za které 

si můžeme pořídit zajímavé věci do výuky. 

Celý měsíc listopad jsme nacvičovali básničky 

a písničky, které jsme zazpívali v neděli 27. 

listopadu na zahájení „ADVENTU“, který 

připravila naše obec. 

V měsíci prosinci nastalo těšení na 

nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Začali 

jsme příchodem Mikuláše, anděla a čerta, kteří 

pro děti i zaměstnance školy donesli 

mikulášskou nadílku a zpestřili nám pondělní 

dopoledne.  

 
V rámci předplatného jsme začali jezdit na 

divadelní představení do Znojma. Vyrobili 

jsme dárečky pro rodiče a těšili se na 

každoroční projekt Vánoční čas, který se 

uskutečnil poslední školní den v tomto roce.  

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat Obci 

a Agře Horní Dunajovice, všem organizacím 

(myslivcům, hasičům, sportovcům), rodičům a 

ostatním příznivcům, za pomoc při 

organizování různých akcí i finanční pomoci, 

které se nám každoročně dostává formou 

sponzorských darů na školní ples, jehož 

výtěžek je věnován dětem naší školy. 

A co všechno nás čeká na začátku 

kalendářního roku 2017? Kromě jiných akcí 

vás rádi přivítáme na školním plese, který se 

uskuteční 18. února 2017 a na dětském 

karnevale v neděli 26. února 2017. V rámci 

projektu „Zvyky a tradice“ projdeme v pátek 

24. 2. 2017 masopustním průvodem vesnicí. 

Čeká nás spousta dalších aktivit, ale o těch vás 

budeme informovat v dalším „Občasníku“ 

nebo se s nimi můžete seznámit na našich 

webových stránkách zshornidunajovice.cz, 

které jsou pravidelně aktualizovány. 

Vážení spoluobčané, máme tu čas vánoční. 
Přejeme vám klidné a radostné Vánoce,  

do nového roku hodně zdraví, pohody, štěstí  
a úspěchů jak v soukromém životě,  

tak i ve vaší práci.  
Pracovníci a děti základní a mateřské školy
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….. BABIČKO VYPRÁVĚJ …. 

Ledování 

V dnešní době si neumíme představit domácnost bez ledniček mrazáků a děti bez zmrzliny. 
V třicátých létech na dědinách neexistovaly elektrické mrazničky nebo pulty, ale přesto se v létě 
chtělo pít dobře vychlazené pivo. Proto si hospodští, řezníci a mlékárny k chlazení svých produktů 
zajištovaly led již v zimě. Rybník, který patřil mlynáři Kuchynkovi, který si  v prvé řadě odebíral 
vodu pro svůj mlýn, choval v něm také značné množství ryb a v zimě sloužil k těžbě ledu. Jakmile 
led dostoupil 20cm i více, tak najatí muži vysekávali z ledu kostky 30x30cm, dlouhými háky je 
vytahovali a nakládali je sedlákům na povozy a ti je odváželi do lednic.  Lednice byly buď povrchové 
hluboké jámy, kryté vrstvou slámy, nebo hluboké sklepní místnosti. Uložený led se tu změnil v 
jakousi homogenní ledovou kru, ze které se po celé léto odsekávaly kusy ledu, kterými se buď pivo , 
nebo maso chladilo.  Povrchová lednice byla tam, kde je teď Jednota. Byla tam také spořitelna, 
tenkrát se říkalo "rajfajnzenka" zkomolenina z Němčiny a ještě tam byla pošta. Led se do 
lednice  ukládal  z uličky od Eliášových.  Sklepní podpovrchová lednice byla vlastnictvím mlynáře 
Kuchynky. Ledování bylo také krátkou pracovní příležitostí pro sedláky s povozy. A tak studené 
pivo v horkém létě bylo zajištěno. 

Obecní sluha 

Obecní sluha ponocný a bubeník, to vše v jedné 
osobě zastával pan Rychlík v Dunajovicích, a v 
Domčicích pan Zámečník. Oba měli hodně dětí - 
pan Rychlík deset a pan Zámečník osm, takže 
aspoň to málo přispělo k obživě rodiny.  Průměr 
byl tak čtyři až šest dětí, takže s těmi deseti dětmi 
trochu přečnívali.  
V čem spočívala služba obecního slouhy?  Byl 
vlastně takovým poslíčkem spíš poskokem pana 
starosty. Přines, dones, vyřiď, doběhni....  S funkcí 
obecního slouhy byla spojena i funkce ponocného. 
Pohlídat vesnici v noci, odtroubit určité hodiny 
zalarmovat hasiče při vzniku požáru. Později bylo vše zrušeno a zůstalo jenom půlnoční troubení na 
Štědrý večer. 
Jakmile se sešeřilo, vydali se oba Rychlíkovi a oba Zámečníkovi na obchůzku po vesnici. Obě ženy 
nesly na zádech proutěné nůše, kam jim lidé dávali "vánoční dárky". Muži vytrubovali na roh. Byl to 
takový vžitý zvyk. Bohatší dávali víc, třeba něco ze zabíjačky, a ti chudí co měli - koláče bábovku 
ovoce. Než obešli dědinu, měly ženy nůši plnou. Troufám si říci, že ten den se děti dosyta najedly. 
 Ke službě obecního slouhy nutno připočíst i činnost obecního bubeníka. Zprávy, které byly nutno 
sdělit občanům, tak pan Rychlík, v Domčicích pan Zámečník šel po vesnici a bubnoval. Na určených 
stanovištích, aby bylo slyšet, tak se zastavil a tuto zprávu přečetl. Dřív by se dalo říct, že tu zprávu 
vykřičel, aby občané, kteří vycházeli z domů, aby ji slyšely. K další službě patřilo zvonění z místní 
kapličky a to ráno v poledne a večer "klekání". 
 
Pan Zámečník byl znám jako nenasytný jedlík. Sám se tím chlubíval, že ho nějaký sedlák, u kterého 
byl ve službě, vyhodil, protože mu před posvícením snědl - oloupal z několika husí tu krásnou 
křupavou kůžičku. Jednou se také vsadil s mlynářem, že sní víc švestkových knedlíku nežli mlynář. 
Paní mlynářka nestačila vařit. Jak to dopadlo to už nevím. Pokud se ve vsi ztratil nějaký pejsek 
"voříšek", tak všichni věděli, kde skončil, ale mlčelo se. 
K této době patří také "žebračky". Byly to ženy zachumlané do šátků, kde jim obličej nebyl ani vidět. 
Pootevřely u každého domu dveře, kde se modlily, a prosily "žebraly" o kousek chleba. Nikdo před 
nimi dveře nezavřel. 
Byla to těžká doba, ale zůstala nám ve vzpomínkách. 

-Marie Černíková -  
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Vánoční doba s nádechem starých časů 

Ke Štědrému dni se váže zřejmě nejvíce zvyků, pověr a praktik. 
Tradiční vánoční zvyky se předávaly z generace na generaci a v 
dnešní době většina z nich již nemá původní podobu. Jsou 
přizpůsobené modernímu světu a tím vznikají novodobé tradice 
postavené na starých základech.  

Naši předkové byli nejen z většiny silně věřící, ale také hodně 
pověrčiví. Než zasedli ke štědrovečernímu stolu, stoupl si každý člen 
rodiny bosou nohou na sekeru ležící na zemi. To proto, aby ho v dalším roce nebolely nohy. Po 
večeři se všichni společně pomodlili a vzpomínali na to, co dobrého nebo špatného je v uplynulém 
roce potkalo. V průběhu večera se nikdo nesměl zvednout od stolu do té doby, dokud všichni 
nedojedli. Věřilo se, že o dalších Vánocích by se rodina nesešla celá. Z kapra, servírovaného k 
slavnostní večeři, schovala hospodyně šupiny – to proto, aby se v domácnosti držely peníze.  

Vánoční stromeček - neodmyslitelný vánoční stromeček je z historického hlediska tradicí velmi 
mladou.  Poprvé se v českých zemích objevil vánoční stromeček počátkem předminulého století, v 
roce 1812. Ve svém bytě v Praze-Libni jej v salonu nazdobil ředitel Stavovského divadla Jan Karel 
Leibich. Štědrovečernímu stolu, k němuž pozval herce a jejich manželky, vévodila jedle s ozdobami 
a svíčkami. Vzbudil opravdu velkou pozornost a pověst o něm se rozeběhla celou Prahou. Již příští 
rok se objevil v mnoha měšťanských domácnostech. Na vesnici se začal šířit až téměř o sto let 
později, kdy první zmínky jsou z počátku dvacátého století z Valašska. Ovšem ještě stále to nebyl 
stromek takový jaký ho známe dnes. Na vesnicích se zpravidla zavěšoval nad štědrovečerní stůl 
špičkou dolů a zdobil se převážně jablky, ořechy, později i perníčky. 

Rozkrajování jablíček je další z mnoha vánočních zvyků. Objevila-li se hvězdička, znamenalo to 
štěstí, byl-li tam ale kříž, znamenalo to smrt, červavý jádřinec pak nemoc. Osudu lze napomoci 
výběrem zdravého, velkého jablka.  Podobnou informaci jako jablka podle tradice ukrývají i 
vlašské ořechy. Kdo ve čtyřech nalezne zdravá jádra, bude sám zdravý celý rok. 

Skořápkové lodičky - poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé dítě, je pouštění lodiček z 
ořechových skořápek. Několik vlašských ořechů se rozpůlí a do vyprázdněných polovin skořápek se 
připevní maličká svíčka  - nejsnáze  pomocí nakapaného vosku. Ořechová lodička se zapálenou 
svíčkou se vypustí do větší nádoby s vodou. Její plavba předznamenává životní dráhu toho, kdo ji 
vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a šťastný. Jestliže se lodička pustí na 
volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty, drží-li se při břehu, zůstane doma. 

Při zmínce o zlatém prasátku si v dnešní době snad každý vybaví malou holčičku v  jedné známé 
reklamě a její: "Ne, ne nemusím, já už ho vidím ... ". Jedná se o tradici, kdy se tvrdí, že pokud vydržíte 
celý Štědrý den se postit, tak večer se vám pak zjeví zlaté prasátko, které vám zaručí hojnost a 

dobrou úrodu na celý příští rok. Zřejmě proto, že zajišťování úrody už 
nebývá nejvyšší prioritou našich domácností, tak se také málokomu podaří 
zahlédnout stín zlatého prasátka, jak běží po stěně či stropu místnosti. 

Házení střevíce - na Štědrý den se svobodné dívky doptávaly, čeká-li je v 
příštím roce svatba. Dívka házela střevícem přes hlavu. Jestliže dopadla 
patou ke dveřím, znamenalo to, že zůstane i nadále doma. Pokud ale bota 
zamířila špičkou ze dveří ven, čekaly dotyčnou vdavky a odchod od rodičů. 

Třesení stromkem - tedy nikoliv vaším vánočním stromkem, ale nejčastěji 
mladou jabloní či zlatým deštěm na zahradě. Děvče si vyběhlo po večeři na 
zahradu, zatřáslo stromkem, a odkud se první ozval pes, odtud měl přijít 
slečně ženich. Tedy z buďto přímo z toho domu, či alespoň z toho směru. 
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BOHOSLUŽBY V KOSTELE 

Štědrý den                        24. 12.        20:30 Svatého Štěpána             26. 12.         11:10  
První svátek vánoční     25. 12.         11:10  Nový rok                            1. 1.            11:10  

BUDE A ZVEME 

ADVENTNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH V 

HORNÍCH DUNAJOVICÍCH 

V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

zpívat Vám bude místní kostelní sbor 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
Výtěžek bude věnován na provoz kostelních varhan 

ADVENTNÍ KONCERT SE KONÁ  

18. 12. 2016 v 16:00 hodin 

Bruslení na zimním stadionu ve Znojmě se 
uskuteční v sobotu 17. 12. 2016 od 13.15 hod. 
 

Silvestr v kulturním domě 
 začátek od 20:00 hod. 

Vstupné 100,- Kč 
K poslechu i tanci hrají Kamarádi 

 

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V ROCE 2017 V NAŠÍ OBCI 

LEDEN  Myslivecký ples (7. 1.), Vítání občánků 

ÚNOR   Školní ples (18. 2.), Projekt „Zvyky a tradice – masopustní průvod vesnicí“, Karneval 

DUBEN  Setkání seniorů 

KVĚTEN Vystoupení ke dni matek, Pálení čarodějnic 

ČERVEN Dunajovická pouť, Mezinárodní den dětí, Putování za vínem 

ČERVENEC Hudební akce pořádaná obcí (8. 7.), Domčická pouť (15. -16. 7.) 

SRPEN  Dny obce a prázdninové loučení (27. 8.) 

ZÁŘÍ  O pohár starosty obce – hasičské závody  

LISTOPAD Martinská ochutnávka, Lampionový průvod, Zahájení adventu (26. 11.) 

PROSINEC Silvestr 

Pokud není u některé akce uvedeno datum, bude v průběhu roku oznámeno pořadatelem   

 

 

 

 

Radostné a pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce  

2017 

zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů přejí  

zastupitelé obce Horní Dunajovice 

Varujeme občany před domovním prodejem ve všech možných formách, které 
se i u nás občas vyskytují. Pokud se chcete vyvarovat všech negativních 

důsledků, nereagujte na tyto nabídky. 


