
Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 11.  a 12. června 2004 se v naší republice uskutečnily
první volby do EP. 

Statistika za obec Dolní Dunajovice :
Celkový počet zapsaných voličů 1375
Počet zúčastněných voličů 308
Volební účast 22,40 %
Počet platných hlasů 305

Statistika hlasování 

Pořadí Číslo
strany Název strany Počet

hlasů
Procenta

hlasů
1. 24 KSČM 74 24,26
2. 6 ODS 59 19,34
3. 32 Nezávislí 44 14,42
4. 20 KDU-ČL 40 13,11
5. 1 SNK sdruž. nez. a Evropští demokr. 26 8,52
6. 20 ČSSD 20 6,55
7. 9 Strana zelených 9 2,95
8. 21 Pravý blok 7 2,29

Ostatní 26 8,52

Mgr. Josef Hasník, zapisovatel volební komise
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Jednání zastupitelstva obce
Ve  středu  26.  května  2004  se  uskutečnilo  veřejné  zasedání

zastupitelstva obce. Zasedání se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 8
dalších občanů obce.

Hlavním  bodem  jednání  bylo  schválení  hospodaření  obce
v roce  2003.  Protože  kontrola  hospodaření  obce,  kterou  provedli
pracovníci  Krajského  úřadu Jihomoravského kraje,  konstatovala,  že
v hospodaření  nebyly  shledány  žádné  závady,  zastupitelstvo
hospodaření  obce  za  rok  2003  schválilo.  Další  jednání  se  týkalo
především prodeje pozemků z majetku obce. 

Přítomní byli také informováni o petici občanů z ulice Hlavní,
která se týká situace, kdy jsou tito obyvatelé obtěžováni hlukem, který
způsobuje provoz diskotéky v Bílé růži  a její návštěvníci. Dále také
dochází  k poškozování  veřejného  i  soukromého  majetku  právě
návštěvníky  zmíněné  diskotéky.  Rada  obce  požádala  v uvedené
záležitosti o spolupráci policii, která přislíbila, že se ve své kontrolní
činnosti  na zmíněné  nešvary bude více zaměřovat.  Z dopisu  policie
dále  vyplývá,  že  pokud  dochází  k obtěžování  občanů  nevhodným
chováním  návštěvníků  z uvedené  diskotéky,  ale  také  z jiných
provozoven, je nutné volat policii ihned, aby byla na místě zjednána
náprava.  Při  včasném  přivolání  policie  je  také  možné  dopadnout
pachatele, kteří poškozují majetek přímo při činu.

Starosta  obce informoval  o  průběhu stavebních prací  v obci.
Od začátku roku byla provedena oprava kanalizace na ulici Sklepní, na
kterou navazovala výsadba zeleně v této ulici.  V měsíci květnu byly
prováděny opravy vozovek v obci především ulice Polní, Zahradní a
Kostelní.  Někomu  by  se  mohlo  zdát,  že  se  jedná  jenom  o  jakési
flikování,  ale  z finančních  důvodů  není  možné  provést  rozsáhlejší
opravy.  Opravy,  které  se  uskutečnily,  řeší  na  nějakou  dobu
nejbolestivější  místa na místních komunikacích. Další  akcí, která se
připravuje na období letních prázdnin je rekonstrukce školní kuchyně
tak,  aby splňovala  nejzákladnější  hygienické  předpisy.  Tato  oprava
také zapříčinila, že v letošním roce bude mateřská škola uzavřena na
celé  období  letních  prázdnin.  Věříme,  že  komplikace  zapříčiněné
uvedenou situací se podaří rodinám dětí z mateřské školy překonat. 

 Mgr. Josef Hasník, zástupce starosty  



Z HISTORIE NAŠÍ OBCE

Počínaje  tímto  číslem  Zpravodaje
vás  budeme  příležitostně  seznamovat  se
zajímavostmi z dějin naší obce.

Úvodní text nás zavádí až do počátků
vzniku obce. Již z roku 1052 je záznam, že
Dunajovice  patřily  českému  knížeti
Břetislavovi. Roku  1139  byl  založen
v Čechách  ve  Staré  Boleslavi  kolegiátní
klášter. K jeho budování a údržbě mu daroval
zemský kníže desátky 16 jihomoravských obcí –
mezi nimi byly také desátky z Dunajovic. 

První majitel, kterého nám dějiny jmenují, je Vilém z Pavlova,
purkrabí na Děvičkách, kterému náležela všechna místa okolo Kounic,
Mikulova a Drnholce. Roku 1173 založil ženský klášter Růže z nebes
u  Kounic  a  roku  1183  mu  daroval  patronátní  právo  kostela
v Dunajovicích,  to  je  právo  obsazovat  faru  kněžími.  Je  to  důkaz
vysokého stáří dunajovického kostela. Okolo roku 1220 založili u nás
velehradští mniši první vinice. V polovině 13. století  vpadli na jižní
Moravu Tataři,  kteří  pronikli  až  za Brno, zcela zničeny byly okolní
Milovice (z této doby je známá tatarská pověst o Děvičkách). Roku
1310 prodal kounický klášter mikulovskému majiteli panství Jindřichu
z Liechtensteinu  dědinu  Dolní  Dunajovice  za  300  kop  pražských
grošů. Počátkem 14. století byly Dunajovice i okolní vesnice zajištěny
proti  nepřátelským přepadům palisádami,  příkopy, valy a obrannými
věžemi.  U bran stála obrana s puškou na stráži.  Vstupní brány byly
opatřeny těžkými padacími dveřmi. Po nahnání dobytka z pastvy byly
večer při klekání brány uzavírány a zamčeny a teprve ráno za zvuků
zvonů opět otevírány.

Na závěr je třeba ještě nutno podotknout, že naše oblast byla ve
13.  století  v rámci  kolonizace  osídlena  německy  mluvícími
přistěhovalci. 

Stanislav  Lačík



Z UDÁLOSTÍ, KTERÉ PROBĚHLY ….
Tradičně v Neděli velikonoční 11. dubna se konala místní výstava

vín.  Těšila  se  značnému zájmu,  o  němž svědčí  rekordních více  než 600
návštěvníků. Ti  si  mohli  vybrat z téměř  750  vzorků vín.  Titul  šampiona
získalo VÍNO Mikulov, a.s., Mikulov za odrůdu Müller Thurgau, MARCUS,
s.r.o.,  Mikulov za odrůdu Chardonnay a Vinařský dvůr u Mlýnků, Dolní
Dunajovice za odrůdu Zweigeltrebe. Buriánkovi z Hlohovce získali nejvíce
bodů  za  kolekci  vín.  Nejvýše  ohodnocený  Ryzlink  vlašský  z Dolních
Dunajovice pochází od vinařů Pitra A. + M.

Stanislav  Lačík

Po  úspěšném  obnovení  ochotnické  divadelní  činnosti  v loňském
roce, kdy byla sehrána veselohra V. K. Klicpery „ Potopa světa“, připravili
pro nás letos místní ochotníci divadelní hru italského autora N. Manzariho
„ Naše drahé děti “. Jednalo se také o veselohru, ovšem poněkud jiného rázu,
neboť  kromě  pasáží  k pobavení,  zde  byly  i  takové,  které  nutily  diváky
k zamyšlení. 

Byla sehrána 3 představení a to v pátek 23. 4. dopoledne pro starší
žáky ZŠ, večer pro dospělé a v sobotu 24. 4. večer také pro dospělé. Celkem
bylo  na  všech  představeních  asi  350  diváků.  Myslím  si,  že  se  všichni
přítomní pobavili a ocenili snahu místních ochotníků.

Chtěla  bych  jménem  všech  návštěvníků  poděkovat  hercům  L.
Buchtovi,  P.  Dubšovi,  Z.  Filipové,  M.  Kopřivové,  J.  Schnellymu a  V.
Zouharové  za  pěkný  zážitek,  ale  především  manželům Lačíkovým, bez
jejichž obětavosti by se v naší obci ochotnické divadlo nehrálo.

Je  nutné  ocenit,  kolik  volného času  všichni  obětovali  proto,  aby
divadelní hru nastudovali,  abychom se my mohli pobavit. Těšíme se, že i
v příštím roce nás překvapí pěkným divadelním představením. 

Věra Šůstková

V neděli  9.  května  připravila  místní  organizace  KDU-ČSL  ve
spolupráci  s obecním úřadem oslavu Dne matek. Akce  se  uskutečnila  na
tanečním  parketu,  kde  proběhl  velmi  bohatý  kulturní  program.  V něm
vystoupili  děti  z MŠ,  žáci  ZŠ,  ženský  sbor  Slováckého  krůžku  z Brna,
ženský sbor  a  cimbálová muzika z Dolních  Bojanovic  a  místní  ženský a
mužácký sbor. Pro návštěvníky zajistili pořadatelé občerstvení. Je jen škoda,
že tato pěkná akce byla poněkud ovlivněna nepřízní počasí. 
Pořadatelé tímto děkují za finanční přispění k této akci.

Stanislav  Lačík



INFORMACE MÍSTNÍ KNIHOVNY

Blíží se konec prvního pololetí letošního roku, a tak bychom
vám rády podaly několik informací, týkajících se místní knihovny. 

Do  konce  měsíce  května  jsme  zaregistrovaly  159  čtenářů,
z toho 77 dětských. Protože oproti minulému roku vzrostl počet právě
dětských  čtenářů,  rozhodly  jsme  se  pro  veřejnou  pochvalu  a
vyhodnocení těch,  kteří  chodí  nejčastěji  přečtené knihy obměňovat.
Jsou to od 1. do 9. třídy tyto děti: 1. tř. Kolínek Alfons, 2. tř. Popovský
Erik, 3. tř. Kolínková  Katka, 4. tř. Balážová Adriana, 5. tř. Školová
Eva, 6. tř.  Šimberová Klára, 7.  tř.  Hrnčířová Lucie, 8. tř.  Němcová
Martina, 9. tř. Balážová Lucie. 

Pro  dospělé  čtenáře  jsme  v květnu  nakoupily  opět  několik
nových titulů. S těmi nejzajímavějšími se můžete seznámit ve vývěsce
OÚ před Jednotou.

Všechny  čtenáře  pak  žádáme  o  vrácení  knih  z výpůjčního
fondu z Břeclavi (Jsou na hřbetě označeny VF) nejpozději do konce
června, abychom mohly provést výměnu za další knihy. 

Do 3.  července si  přijďte vybrat knihy na dovolenou, místní
knihovna bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena od 5. 7. do 6. 8.
2004.

Naše  knihovna  se  též  zapojila  do  celostátní  soutěže  o
nejoblíbenější  knihu,  která  probíhá  na  internetu  pod  názvem  Moje
Kniha. Doposud jsme odeslaly 52 hlasů. Byly bychom rády, kdyby se
této akce zúčastnilo co nejvíce čtenářů – stačí při návštěvě knihovny
oznámit  název  knihy  a  jméno  autora.  Soutěž  je  anonymní  a
vyhodnocení proběhne na internetu během měsíce září.

Miroslava  Lačíková, Věra Šůstková

Od 1. května 2004 byly stanoveny nové ceny za využití 
INTERNETU v knihovně:

Čtenář knihovny (dospělý i dítě) 10 Kč za 30 minut
Ostatní 20 Kč za 30 minut



ZŠ INFORMUJE
Školní rok 2003/2004 ubíhá stejně jako roky předchozí, možná ještě rychleji. Do

letních prázdnin chybí už jen několik dní. Žáky ZŠ čeká závěrečné vysvědčení, které
zhodnotí jejich celoroční práci ve škole. 

Mnozí z nich se zúčastnili v průběhu školního roku vědomostních i sportovních
soutěží v okresním i krajském měřítku, např. ve vybíjené, odbíjené, kopané, ve šplhu,
volejbalu. Proběhl výcvik žáků v plavání, lyžařský kurs, dopravní výchova, cvičení
v přírodě.

Z vědomostních  soutěží  to  byly  například  olympiáda  z matematiky,  jazyka
anglického, dějepisu aj. Další akce jako exkurze a různé výchovné a vzdělávací akce
měly velmi dobrou úroveň, např. Den s Policií ČR.

Z mimoškolní činnosti lze připomenout účast žáků ZŠ na předvánočních akcích –
besídka pro důchodce, zpívání pod vánočním stromem a dále předtančení na plese
SRPŠ, vystoupení ke Dni matek.

Na samotný závěr roku připravují žáci se svými učiteli slavnostní akademii. 
Na  dobu letních  prázdnin  se  plánuje  oprava  školní  jídelny,  vymalování  části

základní a mateřské školy.
Za práci vykonanou pro naše děti děkuji všem pedagogickým pracovníkům ZŠ i

MŠ,  také  všem provozním zaměstnancům těchto  zařízení  včetně  školní jídelny a
SRPŠ při ZŠ Dolní Dunajovice.

Mgr. Miroslav  Ivaniš
ředitel ZŠ

Z dění v MŠ
30. dubna se uskutečnil čarodějnický průvod za stále menšího počtu dětí. I když

nás cestou zastihl déšť, před kterým jsme se dobře schovali, v pořádku jsme dorazili
na místo sletu za školní jídelnou.

Táborák, občerstvení i skákací hrad byl pro všechny účastníky zajištěn. Jelikož ze
strany  veřejnosti  není  o  tuto  akci  zájem,  kolektiv  MŠ  rozhodl  v budoucnu  ji
nepořádat. 

Ale zato rády budeme připravovat s dětmi program pro naše maminky i babičky
k jejich svátku, který se naopak těší velkému zájmu a účasti. 

Také  Den dětí  proběhl  v prostorách  za  školní  jídelnou,  kde  hlavním cílem je
sportovní vyžití dětí, jelikož kulturních vystoupení mají naše děti během roku dost.

V březnu proběhl na MŠ zápis, kde bylo zapsáno 13 dětí. Do 1. třídy ZŠ odchází
18  dětí.  Pro  příští  rok  2004/2005 je  přihlášeno 40  dětí.  S našimi předškoláky se
rozloučíme 30. 6. 2004 slavnostním pohoštěním.

Přejeme krásné prožití slunečných prázdninových dnů a 1. září nashledanou.
Vl. Šomanová, I. Ivanišová a D. Khunová

za kolektiv pracovníků MŠ
PODĚKOVÁNÍ
SRPŠ při  ZŠ  Dolní  Dunajovice  děkuje  ochotnickému divadelnímu spolku,  který
věnoval výtěžek z divadelního představení „Naše drahé děti“ na potřeby žáků. Peníze
byly použity na zakoupení drobných cen na Den dětí,  kterého se v hojném počtu
zúčastnily děti z MŠ i ZŠ.

            SRPŠ při ZŠ Dolní Dunajovice



Úspěšný soutěžní ročník 2003-2004 fotbalového dorostu
Družstvo  dorostu,  které  po  své  obnově  hraje  třetí  sezónu  v okresním

přeboru dorostu ve skupině A, skončilo na druhém místě se stejným počtem bodů
jako vítězné Kostice. O umístění Kostic na prvním místě tabulky rozhodla vzájemná
utkání. Dunajovice v Kosticích na podzim uhrály remízu 1:1,  ale  Kostice na jaře
v Dunajovicích vyhrály 1:0, když proměnily velmi přísně nařízenou penaltu.

Vše  ale  mohlo  být  jinak,  kdybychom  zbytečně  neprohráli  na  podzim
poslední utkání s Charvatskou Novou Vsí 3:1 a ještě nepochopitelnější byla prohra
ve 22. kole se Zaječím, které bylo na 12. místě tabulky. Vítězství v posledním kole
nad Březím nám již k prvnímu místu nepomohlo, protože také Kostice v Šakvicích
vyhrály.

Cílem vedení  družstva  dorostu  nebylo  za  každou  cenu  soutěž  vyhrát  a
případně  postoupit  do  vyšší  soutěže,  ale  podávat  kvalitní  výkony  v utkáních  a
pokračovat v dalším rozvoji výkonnosti družstva. Dnes můžeme říci, že se nám to
začíná dařit.

Hráči poprvé absolvovali náročnou zimní přípravu zaměřenou především na
získání fyzické kondice, cvičili v posilovně a plavali v bazénu.

Poslední  týden  v únoru  se  16  hráčů  zúčastnilo  zimního  soustředění
v Brumově,  kde  se  především běhalo,  ale  hráči  trénovali  i  s míčem na  umělém
povrchu a zaplavali si v bazénu zdejší základní školy.

Před  soustředěním jsme  uspořádali  halový  turnaj  v Mikulově  za  účasti
Velkých Němčic a Vranovic, ve kterém jsme skončili na 2. místě. 

Sehráli  jsme  přípravné  utkání  na  zcela  rozmáčeném  škvárovém  hřišti
s dorostem  Mikulova  a  prohra  vůbec  nevadila.  Zato  hráči  poznali,  že  mezi
vyfárajícím horníkem a fotbalistou někdy nemusí být rozdíl.

Protože  počasí  přípravě  i nadále nepřálo,  přijali  jsme pozvání na halový
turnaj  do  Hustopečí  místo dohodnutého přípravného utkání. Turnaj  se  nám příliš
nevyvedl,  ale  hráči  měli  možnost  sehrát  utkání  s družstvy,  se  kterými  nehrají
v soutěži.  Počasí  nám neumožnilo sehrát  žádné  přípravné  utkání  před  zahájením
soutěže. Přesto byla zimní příprava velmi kvalitní a hráči získali novou zkušenost,
protože doposud takovou nezažili. Průběh jarní části soutěže pak potvrdil správnost
této přípravy.

Z  družstva  po  ukončení  soutěže  odejdou  3  hráči,  kteří  dosáhli  věku
odpovídajícímu mužské kategorii, a dva z nich budou určitě pokračovat v družstvu
mužů. Z družstva starších žáků doplní dorost dva hráči, kteří mohou podle našeho
názoru dorost posílit. 

V současné době  se musí rozhodnout,  kdo dorost  nadále povede. Zda to
bude  současné  vedení  Valerián,  Gembický, Buťák nebo dojde  ke  změně.  Ať to
dopadne jakkoliv, bylo by škoda, kdyby současný dorost dál nepokračoval, protože
toto družstvo je  velmi perspektivní a v Dolních Dunajovicích je  potřeba vychovat
novou generaci hráčů.

Vladimír Valerián
vedoucí družstva dorostu



Společenská kronika    
Narození
Natálie Šipková       5. 1. 2004
Anežka  Slezáková     25. 1. 2004
Beata  Bryšková     30. 4. 2004

Svatby
8. 5. 2004
Constantinos  Pavlou         Austrálie
Hana  Bravencová    Dolní Dunajovice
8. 5. 2004
Viktor  Slezák          Dolní Dunajovice
Zdeňka  Slámová     Dolní Dunajovice

Jubilea
Duben
Eva  Popovičová 85 let
Rudolf  Kňourek 80 let
Štěpán  Pitra 80 let
Marie  Slezáková 70 let

Květen
Žofie  Dolinová 91 let
Ludmila  Maťáková 75 let
Jan  Šuba 70 let
Červen
Jakub Malík 91 let
Kristina Kratochvílová 85 let
Bohuslava Kryšková 83 let
Marie Hasoňová 82 let
Anna Malíková 82 let
Anna Pitrová 82 let
Božena  Hochmanová 80 let

Úmrtí
Březen
Adolf  Švejda 70 let
Oldřich  Hanáček 60 let
Miroslav  Šandera 69 let

Duben
Miroslav  Dolníček 74 let
Josef  Svítil 71 let
Květen
Anna  Dobiášová 81 let
Červen
Eva  Popovičová 85 let

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
26. 6. 2004
Letní zábava SRPŠ
Pořádá SRPŠ při ZŠ
10. 7. 2004
Červencová noc
Pořádá TJ Sokol
31. 7. 2004
Pytlácká noc
Pořádá MS Slunný vrch
14. 8. 2004
Letní slavnost vína
Pořádá TJ Sokol a ČZS
27. 8. 2004
Předhodová zábava
Pořádá TJ Sokol
28. 8. – 29. 8. 2004
HODY
Pořádá TJ Sokol
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