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Letošní hody proběhly v podstatě týden před normálním 
termínem daným zasvěcením  našeho kostela sv. Jiljí. Nebyla to tak 
velká výjimka, protože i v mnoha dalších místech byly v letošním létě 
hody (či poutě) předsunuty. Zato, po několika letech, kdy počasí zlobilo 
drobnými přeháňkami, letošní hody proběhly za nádherného počasí, kdy 
se i večerní či noční zábavy konaly za příjemné teploty. Prostředí 
tanečního parketu se vzrostlými tújemi po obvodu asi nemá v blízkém i 
vzdálenějším okolí konkurenci. A zajištění stanového přístřešku dodává 
větší jistotu úspěšného průběhu hodů (letos díkybohu nebyl potřeba). 
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Bravenec, Hana Veselá, Vladimír Valerián, Monika Křivánková, Jan Zugárek, 
Pavlína Skalková, Ondřej Čeman, Roman Skalka, Jaroslav Bárta 
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 V Dunajovicích se během téměř šedesáti let vytvořila tradice 
hodů mírně odlišná od tradic slováckých hodů.  První den se stárci 
scházejí brzy ráno a jdou si pro 1. stárka, kde dostávají snídani či občer-
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do kostela, kde kněz dává požehnání pro účastníky hodů. Potom před 
chrámem zahraje dechovka, stárky a stárci zatančí a v průvodu i s 
malými dětmi – většinou členy Dunájku, odejdou k Praze, kde se děti  a 
stárky rozejdou domů, ale stárci  spolu  s hudbou obcházejí polovinu 
obce a zvou občany na odpolední  a večerní zábavu na tanečním 
parketu. Po obědě se znovu stárci sejdou už i s bývalými stárky – 
mužáky a postupně si „vyzpívají“ za doprovodu hudby a mužáků stárky, 
od nich dostávají klobůčky a koláčky. Přihlížející jsou též pohoštěni 
cukrovím, koláčky a vínem. Pro rodiče stárek i stárků je tento pěkný 
zvyk jistým zatížením, ale odměnou jim je radost z toho, že jejich děti 
jsou v krojích pěkně oblečeny a „líbí se“. Po „vyzpívání“ všech stárek 
se vydá průvod s hudbou na parket.  
     V letošním roce bylo 8 párů stárků, 2 sklepníci, mnoho krojovaných 
dětí a asi 25 mužáků. Krásný průvod přichází o čtvrté odpoledne na 
parket, kde se tančí a vítá chasa z okolních obcí. Při tanci dávají stárci 
zahrát různá sóla - pro chasu, pro přespolní, pro ženáče apod.  
    Druhý den dopoledne se stárci opět sejdou s hudbou a obcházejí zvát 
druhou polovinu obce na zábavu. Jinak je program v podstatě stejný 
jako v sobotu. Rozdíl je v tom, že v sobotu bývá obvykle podstatně větší 
návštěvnost –  je zde víc návštěv a hostů, kteří již v neděli odpoledne 
odjíždějí. Nedělní zábava je tedy víceméně záležitostí domácích.  
    Dříve po oba dva dny hrávala jedna hudba, nyní je zvykem zvát na 
každý den jinou kapelu. Je to dobrý počin, protože návštěvníci mohou 
porovnávat kvalitu souborů, která je zde na jižní Moravě vesměs velmi 
dobrá. Pro hudebníky je hraní v Dolních Dunajovicích náročné, ale je 
zájem zde hrát. Zajišťovat hudbu je třeba s dlouhým předstihem a musí 
se počítat, že je to nemalá položka nákladů.  
    I přes drobné nedostatky a nedorozumění všech aktérů hodů můžeme 
říci, že hody byly krásné, úspěšné a i v očích přespolních návštěvníků 
jsou hodnoceny velmi vysoko.  
    Všichni, kteří se tedy jakýmkoliv způsobem podílejí na organizaci 
hodů – stárci, stárky, mužáci, pořádající TJ Sokol, ale i obecní úřad i 
rodiče a malé děti zasluhují vřelé poděkování za udržování tradic a 
zvyků, za náročnou a nelehkou práci. 
    Přejme si, aby se tato krásná lidová tradice i nadále udržovala.  

Filip  Hron 
 



VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 
 

Po volbách do Evropského parlamentu, které se uskutečnily v červnu, nás v letošním 
roce očekávají ještě volby do krajského zastupitelstva. S postupujícím přechodem 
kompetencí ze státu na kraje se zvyšuje význam krajských zastupitelstev, neboť právě 
ony rozhodují o financování školství, dopravy, tělovýchovy a dalších aktivit v kraji. 
Krajské zastupitelstvo také stanovuje priority výstavby a rozvoje v kraji. Jestliže jste 
jako občané vyjádřili své stanovisko k významu Evropského parlamentu pro vaši 
osobu svojí „účastí“ u voleb (20% občanů obce), měli byste si uvědomit, že volbou do 
zastupitelstva kraje můžete přímo ovlivnit, jak se bude rozvíjet vaše nejbližší okolí. 
Jestliže Vám vadí myšlenka na vybudování dálnice kolem naší obce, zeptejte se na 
postoj k této stavbě na předvolebních mítincích kandidátů. A teď několik informací. 
Volby proběhnou ve dvou dnech 5. a 6. listopadu 2004. Hlasovat může občan, který 
nejpozději 6. 11. 2004 dosáhne věku 18 let a to pouze v místě, kde je zapsán do 
stálého seznamu voličů (trvalé bydliště). Hlasovací lístky budou občanům doručeny 
nejpozději do 2. 11. 2004. Pokud volič hlasovací lístky neobdrží, může si je 
vyzvednout ve volební místnosti. Volič může hlasovat pouze pro jednu volební stranu, 
na hlasovacím lístku může volič dát nejvýše čtyřem kandidátům preferenční hlas. Na 
závěr mi nezbývá, než požádat všechny občany o hojnou účast na volbách.    

Mgr. Josef Hasník, zástupce starosty 

STOČNÉ 
 

Již od zahájení přípravy výstavby ČOV v roce 2000 byli občané upozorňováni na 
nutnost napojení své nemovitosti na místní kanalizaci. Podle zákona je každý majitel 
povinen svou nemovitost na kanalizaci napojit, pokud je to technicky možné. ČOV 
byla do zkušebního provozu uvedena v roce 2002. Již v roce 2003 mohla obec vybírat 
od občanů stočné. Radou i zastupitelstvem obce bylo rozhodnuto, že stočné bude 
občanům účtováno až za rok 2004. V lednu letošního roku byla občanům předložena k 
podpisu „Smlouva o odvádění a likvidaci odpadních vod“ a na základě této smlouvy 
začala obec připravovat výběr stočného od občanů. Stočné bude vybíráno ve dvou 
splátkách. Ve vyúčtování SIPO za měsíc září byla položka „Stočné“, která představuje 
zálohu na stočné za rok 2004. Výše zálohy byla stanovena podle počtu obyvatel v 
domácnosti, 400 Kč na 1 občana. Vyúčtování proběhne v prvním čtvrtletí roku 2005 
na základě skutečné spotřeby vody v domácnosti podle údajů poskytnutých od VaK 
Břeclav. V případě, že občan není na kanalizaci dosud připojen a používá žumpu, 
kterou nechává vyvážet, pokrývá stočné náklady na likvidaci odpadní vody, protože 
obsah žumpy musí být odvezen na ČOV, kde již občan žádné další poplatky hradit 
nebude, ale náklady na dopravu musí hradit ze svého. Výše stočného byla stanovena 
radou obce v prosinci 2003 na 20 Kč za 1 m3 odebrané vody. Je sice pravda, že stočné 
představuje jistý zásah do finanční situace rodin, ale náklady, které má obec s 
provozem ČOV, rekonstrukcí a výstavbou kanalizačních sběračů v obci jsou jen v 
tomto roce přes 3 miliony Kč. Podle metodiky o výpočtu stočného  by  stočné  mohlo  
být  vyšší než   50 Kč  za 1 m3.  Z uvedeného vyplývá, že obec ze stočného uhradí  
 



jen část svých nákladů a zbytek musí uhradit z jiných příjmů. Každý občan v obci si 
musí uvědomit, že obecní peníze jsou také jeho peníze. Pokud nebudeme platit stočné, 
nebudou peníze na opravy vozovek, školy, chodníků ani parků a hřišť. Když se kolem 
sebe rozhlédnete, jistě najdete místo, kam by mohla obec investovat peníze. Musíte si 
ale uvědomit, že obec má jen omezené zdroje. Jestliže plánovaného 1,5 milionu na 
stočném vybereme, můžeme v příštím roce opět pokračovat ve zlepšování vzhledu 
obce. I tyto skutečnosti si prosím uvědomte, než začnete nadávat na to, co si to na Vás 
zase vymysleli.  

Mgr. Josef Hasník, zástupce starosty 
 

JEDNÁNÍ   ZASTUPITELSTVA    OBCE 
 

18. srpna 2004 se uskutečnilo pravidelné veřejné zasedání zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu obce k 1. 8. 2004. Starosta obce informoval 
přítomné o všech stavebních akcích, které jsou v letošním roce prováděny. Největší 
akcí v letošním roce je dokončení rekonstrukce kanalizace na ulici Sklepní. Na této 
ulici byla po rekonstrukci kanalizace provedena výsadba zeleně, neboť při stavbě 
musely být stromy v ulici vykáceny. Další akcí byla rekonstrukce školní kuchyně, aby 
tato splnila hygienické předpisy. Kuchyně byla zprovozněna před zahájením školního 
roku. Pokračovala také rekonstrukce sportovního areálu. Z nestavebních akcí bych 
uvedl nákup nových počítačů pro ZŠ v hodnotě 150 000 Kč. Přestože byli občané na 
zasedání zastupitelstva zváni jak místním rozhlasem tak pozvánkou, byla účast na 
zasedání velmi malá. Proto tímto všem občanům, kteří si udělali čas a zasedání se 
zúčastnili, touto cestou děkuji.  

Mgr. Josef Hasník 
 zástupce starosty 

 

ZŠ DOLNÍ DUNAJOVICE 
Školní rok 2004/2005 jsme zahájili 1. září s 258 žáky; 164 žáků je z Dolních 

Dunajovic,  61 žáků je z Perné a 33 žáků k nám dochází z Brodu nad Dyjí.  
Do 1. třídy nastoupilo 28 žáků. 
 V pedagogickém sboru došlo k minimálním změnám – p. Hana Sedmidubská 
odešla do starobního důchodu a do školní družiny v Dolních Dunajovicích nastoupila 
vychovatelka paní Sylva Burešová. 
 I v letošním roce nabízíme žákům naší školy vyžití v mnoha sportovních, 
vzdělávacích i výchovných kroužcích. Nabízíme také stravování v nově zrekonstruované 
školní jídelně, svačinky si mohou žáci zakoupit přímo ve škole. 
 Mnoho rodičů se ptá, proč není také nový chodník před budovou ZŠ. Není tam 
z toho důvodu, že zřizovatel tj. Obecní úřad Dolní Dunajovice plánuje pro příští rok 
rekonstrukci školní budovy včetně opravy fasády a nové střechy. Po této opravě bude 
položen nový chodník také před školou.  
 Bohatý program pro mimoškolní činnost žáků plánuje pro tento školní rok také 
SRPŠ při ZŠ Dolní Dunajovice. 

       Mgr. Miroslav Ivaniš 
       ředitel školy 



INFORMACE   Z  MÍSTNÍ   KNIHOVNY 
 

 Začátkem září dovezly knihovnice 122 knih z výměnného fondu z Břeclavi. 
Z těchto knih doporučujeme: 
Encyklopedie 
Encyklopedie rybaření, Internet pro začátečníky, 100 největších objevů archeologie, 
Základní postavy českých dějin, Tajemství staroměstských popravenců 
Beletrie pro dospělé 
Bonhardová N. – Hodina závrati (Život Petra Voka) 
Cox J.- Tajemství deníku (Rosie se stará o přepadenou, zuboženou tulačku. Záhy však 
zjišťuje, že jde o kultivovanou dámu. Seznamuje se s její záhadnou minulostí). 
Váňová - M. Tereza (Úsměvně laděný román je příběhem 40leté ženy, která se chce 
vyhnout nástrahám v začarovaném kruhu manželského rozchodu). 
Prof. MUDr. Pafko P. Dr. Sc – Medicínmani a ti druzí (Jeho životní obzor. Odpovědi 
na obecné i speciální otázky našich životů. Jeho názory a orientace v současném 
světě).  
Erben V. – Trable anglického šlechtice v Čechách (Detektivka) 
Fieldingová J. – Dámy z Grand Avenue 
Dále knihy Javořické, Cole, Borské atd. 
Dětská naučná literatura 
Poznávám život a svět, Bezobratlí, Můj první počítač, Zábavná výuka angličtiny,  
Testy z víceletých gymnázií r. 2004  
Krásná literatura pro mládež 
Rudolf  St. – Blíženci, Stýblová V.- Eli, Oli, Al a pes Hanibal, Šímová K. - Hanka, 
Hanka na táboře, Hanka u moře 
a mnoho dalších knih i pro menší děti. 

Miroslava  Lačíková, Věra Šůstková 
 
 

VÁŽENÍ  VINAŘI  A  ZAHRÁDKÁŘI, 
okresní výbor Svazu zahrádkářů ve spolupráci s místní základní organizací 

pořádá dne 29. 9. 2004 od 16 hodin v sále místního kina seminář k novému 
vinařskému zákonu.  Přednášet bude pracovník ministerstva zemědělství. Hlavním 
tématem bude postavení a povinnosti drobných pěstitelů a výrobců vína. 
 V měsíci srpnu svolal výbor základní organizace ve spolupráci s obecním 
úřadem schůzku týkající se hlídání vinohradů v lokalitě „Plotny“ a to od pomníku sv. 
Marka včetně bývalých společných záhumenek. Tato schůzka se uskutečnila, ale pro 
malý zájem ze strany majitelů a uživatelů vinic v této lokalitě se hlídání neprovádí.  
 Ještě bych chtěl říci pár slov o polních cestách v celém dunajovickém 
katastru. Je třeba si uvědomit, že polní cesty jsou obecním majetkem a jejich uživatelé 
se k nim musí chovat jako k ostatnímu obecnímu majetku. To znamená neznečišťovat 
a udržovat je ve sjízdném stavu, což se v mnoha případech neděje.  

 
Leoš  Tichý ml.  



DUNÁJEK A TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA 
 
Letos na jaře obnovil svou činnost dětský folklorní soubor Dunájek. V 

nynější době navštěvuje soubor asi 40 dětí z Dolních Dunajovic a okolí ve 
věku 4 až 13 let, které jsou rozděleny do dvou pěvecko-tanečních skupin dle 
věku. Soubor zkouší 2x týdně a za krátkou dobu své činnosti obohatil kulturní 
život v obci již několika akcemi. Ve své činnosti se chce soubor zaměřit na 
výuku základních lidových tanců svého regionu, aby se děti postupně mohly 
uplatnit při lidových slavnostech v obci, dále rozšiřovat program a zvyšovat 
umělecký růst souboru Dunájek a tento uplatnit při kulturní nabídce v obci, ale 
také v reprezentaci obce v České republice i v zahraničí. V příštím období 
chystá soubor společné vystoupení se slovenským souborem pro školu, nácvik 
vánočního programu, účast na dětských krojovaných plesech, regionálních 
soutěžích zpěváčků a dětských souborů, účast na folklorních festivalech 
v České republice a možná i v zahraničí a účast na dalších akcích, které budou 
v průběhu roku nabíhat. Myslím, že pro děti z Dolních Dunajovic a okolí je 
činnost v souboru Dunájek zajímavým využitím volného času. Děti zvládnou 
desítky lidových písní a tanců, které uplatní při vystoupení souboru, naučí se 
zodpovědnosti, pracovat v kolektivu, zbaví se trémy a pokud vydrží, pojezdí se 
souborem kus světa. 

Děti tyto souvislosti ještě dostatečně nechápou. Ty by si měli 
především uvědomit rodiče a děti nenásilným způsobem formovat pro tuto 
činnost. A že to není činnost ledajaká, to už konečně pochopila i naše vláda a 
na popud UNESCA schválila v minulém roce usnesení ke Koncepci účinnější 
péče o tradiční lidovou kulturu a vytvořila tak podmínky pro zachování a 
rozvoj slovesných, tanečních, hudebních, obyčejových a jiných projevů 
tradiční lidové kultury. Ministerstvo kultury České republiky a sám pan 
ministr Dostál zařadili tuto koncepci jako prioritní ve své práci a je tedy 
úkolem státu a jeho úředníků, naučit se dosáhnout na peníze, které byly na 
plnění této koncepce vyčleněny a umět je do lidové kultury správně investovat. 
Příkladem může být sousední Mikulov, kde začíná být činnost souborů 
prospěšná, např. pro rozvoj turistického ruchu. 

Je velmi chvályhodné, že právě vedení obce Dolní Dunajovice správně 
odhadlo, že je důležité k rozvoji lidových tradic v obci začít právě u dětí, které 
je potřeba v tomto duchu vést a vychovávat. Věřím, že i děti z folklorního 
souboru Dunájek budou součástí folklorního hnutí, které bude dokazovat naši 
národní identitu v nových, kulturně společenských vztazích Evropy a světa. 

Jaroslav Švach, umělecký vedoucí a choreograf souboru Dunájek 
 
 



KULTURNÍ  AKCE  POŘÁDANÉ   TJ  SOKOL 
 
Členové TJ Sokol Dolní Dunajovice se podílejí na kulturním vyžití 
občanů v naší obci. V letošním roce jsme pro občany a rekreanty 
uspořádali následující akce: 
28. 2. ŠIBŘINKY – s Duem Amadeus ze Znojma, počet účastníků 85 a 
20 masek zdarma. 
29. 5. MÁJOVÁ ZÁBAVA – s Dechovou hudbou Zlaťulka z Velkých 
Bílovic, kapelník Peter Ondriska, počet účastníků 67. Je vidět, že o 
dechovou hudbu není z řad občanů zájem. Tato kulturní akce byla pro 
TJ prodělečná. 
17. 7. ČERVENCOVÁ NOC - s Duem Amadeus ze Znojma, počet 
účastníků 262 
7. 8. LETNÍ SLAVNOST VÍNA pořádaná ve spolupráci 
s dunajovskými vinaři, s cimbálkou Karla  Martiše, vystoupením 
Ženského sboru a Mužáků z Dolních Dunajovic. Večerní zábava s 
hudební skupinou Rafael A. Švejdy, návštěvnost 549.  
27. 8. PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA – s hudební skupinou Rafael Aloise 
Švejdy, počet účastníků 340 
28. 8. HODY – s dechovou hudbou Legrůti z Velkých Bílovic, kapelník 
Lukáš  Lebloch, návštěvnost 934 
29. 8. HODY – s dechovou hudbou Hovorané z Hovoran, kapelník Jan 
Cigánek, návštěvnost 402.  

 
Výnos z kulturních akcí je používán na financování činnosti TJ, 

tj. úhrady vložného – přihlášky do okresních soutěží v kopané 
organizovaných RS ČSTV Břeclav, úhrad odměn rozhodčích a delegátů 
na zápasech, cestovné na zápasy mimo obec, povinné občerstvení hráčů, 
nákup dresů, praní dresů, nákup sportovních potřeb (míče, sítě, 
rukavice), dále běžné drobné opravy – údržby kabin, úhrad vodného, 
stočného, elektrického proudu, pronájmy tělocvičny ZŠ, případně 
sportovní haly v Březí na tréninky v zimním období.  

 
Výnosy z pořádání kulturních akcí jsou hlavní příjmovou 

položkou v rozpočtu tělovýchovné jednoty.      
Věra  Lukůvková 

 



Společenská kronika     
 

 
Narození 
 
Jakub  Minařík   22. 5. 2004 
Ondřej  Lauer   26. 6. 2004 
Markéta  Holbová    8. 7. 2004 
Martin  Ostřížek   10. 7. 2004 
Lukáš  Dvořák       3. 8. 2004 
 
Jubilea 
 

Červenec 
 

Antonín  Kopřiva  82 let 
Cecilie  Klempová 80 let  
 

Srpen 
 

Marie  Tiefenbachová  88 let 
Marie  Kmentová 84 let 
Drahomíra  Šopáková 83 let  
Marie  Macharová 75 let 
Josef  Kratochvíl 75 let 
Stanislav  Stopka 70 let 
Miroslav  Štrbka 70 let 
 

Září 
 

Jaroslav  Holacký  82 let 
Marie  Hrabcová  82 let 
Vladimír  Chlup  81 let 
Marie  Volaříková  80 let 
Ludmila  Ševčíková  75 let 
Božena  Zbránková  75 let 
Rozalie  Karbulová  70 let 
Anna Ryšánková   75 let 
Matěj  Slunský  70 let 
 
Úmrtí 
 

Červenec 
Ferdinand  Zimmermann 73 let 
Františka  Fialová  77 let 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CVIČENÍ 
PRO ŽENY A DÍVKY 

 
ÚTERÝ – AEROBIC – svižné 
cvičení při hudbě doplněné 
posilováním 
 
ČTVRTEK – POWER YOGA – 
cvičení vhodné pro všechny 
věkové kategorie, začátečníky i 
pokročilé 
 
Všichni příznivci pohybu jsou 
vítáni v uvedené dny v tělocvičně 
ZŠ.  
 
Cvičební podložku si vezměte 
s sebou. 

 
Libuše  Kuldová 

cvičitelka 
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