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Ale nejen budováním živ je člověk. Ke spokojenému životu neodmyslitelně patří také kultura a zábava. V této
oblasti nabízíme v Dyjákovicích skutečně širokou škálu aktivit a kulturně-zábavných programů. Proto chci
poděkovat všem jednotlivcům, skupinám, organizacím, pracovníkům obecního úřadu, prostě všem, kteří se
podílejí na organizování tohoto úctyhodného množství akcí a samozřejmě také domácím, hostům, účastníkům,
návštěvníkům a turistům, bez kterých by to všechno nebylo úplně ono.
Dovolte mi, milí přátelé, abych nám všem popřál krásné, klidné, přátelské a bezpečné Vánoce, dětem i
dospělým alespoň částečně splněné sny a v závěru roku pár dní klidu a odpočinku strávených v klidu se
svými blízkými.
Hezké sváteční dny vám přeje váš starosta
Josef Gajdošík

V budově obecního úřadu jsme během roku opravili a zrekonstruovali prostory pro novou knihovnu, která by
měla během zimních měsíců nového roku začít fungovat v nových prostorách. Stávající prostory knihovny na
Zdravotním středisku budou nejspíše nabídnuty k pronájmu pro komerční účely. Dále byl vybudován nový
bezbariérový vstup do budovy obecního úřadu a dle nařízení GDPR byla provedena výměna nábytku v
kancelářích obecního úřadu. I střecha na Kulturním domě byla opravena . Další nemalé investice nás postupně
stojí potřebná oprava a údržba obecních bytů. Také na základě požadavku některých občanů a místních firem
byly zahájeny práce na provedení změny Územního plánu obce, který by měl být dokončen začátkem příštího
roku. Ke konci letošního roku byla dokončena oprava polní cesty kolem Dyjákovic od firmy Zeko až pod vyústění
pod rybníkem, včetně opravy mostu přes závlahový kanál. Tuto investiční akci v hodnotě bezmála 17 milionu
korun, prováděla firma Colas ze Znojma, a byla zcela financována Státním pozemkovým úřadem s přispěním
evropských peněz. Bohužel jediné, co se nám v letošním roce nepodařilo, je dokončení a vydání první knihy o
historii Dyjákovic, kterou jsme chtěli ještě ke konci letošního roku začít prodávat. Přes různé problémy se nám to
snad povede do konce února příštího roku.
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Ročníky 1952 - 1956

FOTKY Z ARCHÍVŮ :

Různá opatření, informace a nařízení byla občanům oznamována bubnováním. Týkalo-li se oznámení též Němců,
byla překládána do němčiny. Pro rozhlehlost obce bylo takovýchto zastávek 55 a hlášení trvalo nejméně 3 hodiny.
Téměř všichni zdraví Němci od 15 roků výše, muži i ženy až do 50 roků, byli soustředěni a přiděleni v okrese
znojemském i vnitrozemí na různé práce. Někteří se snažili uniknout za hranice. Dva z nich byli zastřeleni naší
hlídkující stráží, která byla poslána do obce k zajištění bezpečnosti. Vojáci – asi 25 – byli ubytováni v bodově
obecné školy.
Největší oporou Němců byl německý řim. katolický farář, který je při každé příležitosti nabádal k odporu a sabotáži.
Byla také pozorována vysílaná signalizační světelná znamení z kostelní věže v době noční směrem k Rakousku.
Kostel byl prohledán, nikdo nebyl přistižen – dobře to měl zařízeno. Také přeběhlí dyjákovští Němci do Rakouska
byli dobře zpravováni a o různých opatřeních předem varováni.
Koncem měsíce června otevřel Jan Halouzka, člen sboru dobrovolných hasičů ve zdejší obci s Vladimírem
Krumpolcem hasičskou zbrojnici. Velikost budovy, zanechané tam hasičské potřeby nasvědčovaly na početný sbor
slušně vybavený. I hadice se šroubením svědčily, že přijímaly vodu z motorové stříkačky. Ale stroj, výstroj a mnohé
věci chyběly. Zjištění členové německého sboru mlčeli-popírali. Po lepších opatřeních konečně prozradili úkryt
stroje-ve sklepě u rybníčku za budovou střední školy při cestě k lesu. Prohlídkou našli většinu stejnokrojů i jiné
hasičské nářadí. Dobrovolně Němci nic nevydali.

ROK 1945 - POKRAČOVÁNÍ

KRONIKA OBCE DYJÁKOVICE
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