
 
 

Vážení spoluobčané, 
 
jak se přibližuje konec roku, stále častěji se setkáváme s bilancováním uplynulého 
období. I já chci zhodnotit rok 2006, který je již téměř za námi. V obci byla 
provedena rekonstrukce kanalizačního sběrače v ulici Zahradní, opravena střecha 
na budově místní základní školy a vybudováno nové dětské hřiště.   
 Protože po komunálních volbách došlo v obci ke změně starosty, rád bych 
připomněl, co se v obci vybudovalo v uplynulých osmi letech, kdy funkci starosty 
vykonával pan František Bařina. Dovolím si provést malou rekapitulaci a tím mu 
za práci pro obec poděkovat. V roce 1999 byla dokončena rekonstrukce tanečního 
parketu na návsi a zahájena výstavba „Domu Dr. Karla Rennera“, nového 
obecního úřadu a knihovny, které byly dokončeny na podzim 2000. V roce 2001 
byla provedena výstavba čistírny odpadních vod a sběračů v ulicích Lípová, 
Příční, Poštovní, Boční a U potoka. V dalších letech byly budovány kanalizační 
sběrače v ulicích Sklepní a Zahradní a také 
byly ke kanalizaci postupně připojovány 
obecní budovy. V letech 2003 až 2005 se 
uskutečnila výstavba sportovního areálu, který 
může sloužit ke sportovnímu vyžití občanů i 
návštěvníků obce. Budova základní školy byla 
odizolována a byly v ní provedeny 
rekonstrukce sítí. Současně proběhla  rozsáhlá 
rekonstrukce školní jídelny. Celková hodnota 
výše zmiňovaných akcí byla více než 120 
milionů Kč. Většina těchto akcí byla zahájena, 
ale i dokončena díky sveřeposti a pracovitosti 
pana Františka Bařiny a tímto mu chci za sebe i 
všechny občany obce za jeho práci poděkovat. 
 Moje povídání pravda nebylo příliš vánoční, 
proto na závěr chci všem popřát radostné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí 
a zdraví do nového roku.  

Mgr. Josef Hasník 
starosta obce 
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Zastupitelstvo obce 
 
 Ustavující zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve středu 1. listopadu 
2006. O jednání byl mezi občany obce velký zájem, přítomno bylo, podle prezenční 
listiny, 58 občanů a všech 15 členů zastupitelstva. Na programu jednání bylo složení slibu 
členů zastupitelstva a volba starosty, zástupce starosty, radních a předsedů finančního a 
kontrolního výboru. Na základě výsledků voleb (o kterých informovalo mimořádné číslo 
zpravodaje „NAŠE OBEC“) je v zastupitelstvu pět zástupců SNK Dolní Dunajovice,  
čtyři zástupci SNK 2006, tři zástupci SNK „Naše obec“, dva zástupci KDU-ČSL a jeden 
zástupce KSČM. Po složení slibu nově zvolených zastupitelů bylo rozhodnuto, že volby 
budou probíhat tajnou volbou.  
 Starostou obce byl zvolen Mgr. Josef Hasník (SNK 2006), zástupcem starosty 
byl zvolen Otakar Šimoník (SNK „Naše obec“). Dalšími členy rady obce byli zvoleni 
Mgr. Ji ří Švanda (KDU-ČSL), Vít Záboj (SNK Dolní Dunajovice) a Petr Holec 
(KSČM). Předsedou kontrolního výboru se stal Roman Pekárek (SNK „Naše obec“) a 
předsedkyní finančního výboru byla zvolena Věra Zouharová (SNK Dolní Dunajovice). 
 Dne 13. prosince se uskutečnilo druhé zasedání zastupitelstva. Program jednání 
byl ve srovnání s ustavujícím zasedáním bohatší. I o druhé zasedání zastupitelstva byl 
mezi občany obce zájem, přítomno bylo 17 občanů a 14 členů zastupitelstva (1 omluven). 
Hlavním bodem jednání bylo schválení rozpočtu obce na rok 2007. Rozpočet, kde na 
straně příjmů i výdajů je hodnota 15,9 mil. Kč, byl schválen hlasy všech 14 přítomných 
zastupitelů. Dalším bodem jednání byly odprodeje pozemků z majetku obce. Schváleno 
bylo zahájení prací na novém územním plánu obce, který se bude zabývat již celým 
katastrálním územím obce.  
 Pan Hasník informoval přítomné, že dne 9. listopadu 2006 byl Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje schválen, i přes informaci ombudsmana o porušení  zákona při jeho 
projednávání, územní plán VÚC Břeclavsko. Tento dokument předpokládá také výstavbu 
komunikace R52, která by měla spojovat Vídeň s Brnem. Protože podle názoru většiny 
zastupitelstva by výstavba a provoz této komunikace vedla ke zhoršení životního prostředí 
v obci, rozhodlo zastupitelstvo o podání žaloby na platnost územního plánu VÚC 
Břeclavsko u správního soudu. Žaloba bude podána ve spolupráci s Ekologickým právním 
servisem Brno. 
 Při dalším jednání byl schválen jednací řád zastupitelstva, byli zvoleni členové 
finančního a kontrolního výboru. Zastupitelstvo pověřilo radu obce projednávat a 
schvalovat rozpočtová opatření a také jednáním s panem Karlíkem o nové nájemní 
smlouvě na objekt Bílá růže. V různém se především diskutovalo o uzavřené komunikaci 
pro pěší mezi ulicemi Polní a Zahradní. V současné době probíhá proces upřesňování a 
vyjasňování majetkových vztahů k pozemkům.  
 Druhé jednání zastupitelstva se neslo v pracovní atmosféře.  

Mgr. Josef  Hasník 
starosta obce 

 
 
 
 
 



Vánoční besídka Dunajku 
se uskutečnila v neděli dne 10. prosince 2006 v místním kinosále. Dunajek si pozval hosty 
nejen místní, ale také soubor z Troskotovic. 
 Všichni se nám představili se zajímavými písněmi, či hranými scénkami. 
Nejprve vystoupil pořádající soubor Dunajek ve svém zabíjačkovém pásmu s názvem 
„Mám já kosu, kosenku“. Pozorovali jsme, za doprovodu cimbálové muziky a 
samozřejmě zpěvu, jak si „Janek“ na trhu koupil prase, které následně ztratil a místo něj si 
našel slépku. 
 Po Dunajku se nám představily děti ze školky, které nám tradičně zazpívaly a 
zatancovaly. Mohli jsme si s nimi například postavit sněhuláka, podívat se do cirkusu 
nebo být svědky příletu a odletu vran. Hosté z Troskotovic se nám pak představili v 
pásmu nazvaném „Advent“ , kde babička seznamuje děti s vánočními  zvyky. 
Dále nás přišel potěšit „Ženský pěvecký 
sbor z Dolních Dunajovic společně s 
dětmi“. Děti nám předvedly, jak to asi 
vypadalo při narození Ježíška a ženský 
sbor jim k tomu zazpíval vánoční 
koledy. Děti pod vedením paní učitelky 
Sylvy Burešové zahrály a  zazpívaly 
koledy. 
 A poslední vystoupení patřilo 
samozřejmě Dunajku. Tentokrát se 
představil s Vánočním pásmem. 
Podívali jsme se s ním do Betléma, kde 
jsme mohli vidět pastýře, kolednice, 
andílky, samozřejmě Ježíška, Marii a Josefa. Děti tančily a zpívaly. Po vystoupení nám 
Dunajek ještě zazpíval krásnou latinskou koledu „Adeste fideles“ a tím se s diváky 
rozloučil. Při koledě byla zhaslá světla a pouze Tři králové měli rozsvícené svíce. Myslím 
si, že při zpěvu této písně nezůstalo v hledišti oko suché. 

    za DNS Dunajek Lucie Hrnčířová, foto Bára Hronová 
 

Vánoční besídka pro důchodce 
 Ve čtvrtek 14. prosince se konala tradiční vánoční besídka pro důchodce. Těšila se 
značné pozornosti seniorů a sál byl zaplněn do posledního místa. Mezi účastníky byla i 
nejstarší občanka obce paní Marie Petrželová, která nedávno oslavila v plné svěžesti své 
97. narozeniny. 
 Úvodní proslov starosty obce p. Hasníka vystřídal pestrý a kvalitní kulturní program 
řady souborů dětí i dospělých, který přítomní zhlédli s velkým zájmem. Hudební produkce 
pana Botoše, při které si mnozí zatančili i zazpívali, přispěla k příjemné atmosféře setkání. 
 Účastníci besídky odcházeli domů s příjemnými pocity, za což patří poděkování všem 
organizátorům i účinkujícím, jež se zasloužili o pěknou předvánoční pohodu slavnostního 
odpoledne. 

Stanislav Lačík, SPOZ 
 
 
 



OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ A PLÁNY DO 
BUDOUCNOSTI MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO SBORU 
V OBCI 
 
 Končí rok 2006, blíží se začátek nového roku 2007 a každý člověk by si měl provést 
rekapitulaci minulého a stanovit plány nového, a to jak v osobním životě, tak i ve 
veřejném. 
 Pro mužský a ženský sbor v obci byl rok 2006 velmi úspěšný, ať už se týkalo akcí, 
které sbor pořádal, nebo veřejných vystoupení. A nebylo jich málo. Celkem 28 vystoupení 
po celé Moravě bylo pro všechny členy velmi časově náročné, hlavně pro členy rodin. Ale 
chuť zpívat a rozdávat radost pro dalším tisícům posluchačů přinášelo nejen uspokojení, 
ale i motivaci do další práce. 
 V roce 2006 jsme uspořádali I. ročník Zpívání mužských a ženských sborů. 
Nechceme, aby tyto velmi vydařené akce byly první a taky poslední. Proto bychom chtěli 
v těchto akcích pokračovat a byli bychom rádi, kdyby se staly součástí tradic v obci. 
Tradiční hody, které slavily v roce 2006 60 let trvání a které  jsme rovněž pořádali, 
dokazují, že takovéto tradice mají v obci pevné kořeny. Je však potřeba je udržovat 
v tradiční podobě a mládež v obci odporovat v tomto duchu. Na I. ročník zpívání  bude 
v letošním roce navazovat II. ročník zpívání a to 17. února 2007  II. Zpívání ženských 
sborů v sále OÚ. Od 17 hodin vystoupí sedm ženských sborů z různých folklórních 
regionů a ženský sbor ze Slovenska. Zpívání mužských sborů připravujeme na měsíc 
červenec a to 7. 7. 2007 na tanečním parketu, rovněž s mezinárodní účastí. 
 Abychom mohli všechny akce uspořádat, bylo nutné požádat místní podnikatele, ale 
i soukromé osoby o sponzorskou pomoc. Dovolte mi, abych za celý mužský a ženský sbor 
poděkovala všem nejen za hmotnou pomoc, ale i za velmi vstřícný osobní přístup k naší 
práci. 
Jsou to: Jan Hrnčíř, Jaroslav Ličman, ing. Miroslav Volařík, ing. Miroslav Kovacs, 
Jaroslav Michálek, Miroslav Lukáš, Stanislav Šoman, Leoš Tichý, Jan Gregorovič ml., 
Tomáš Ostřížek, František Surovec ml., Alois Pitra, Ladislav Velecký, Jana Radkovičová, 
Jiří Vanke, Pekařství MAJA, Restaurace Praha, Restaurace Bílá růže, Pivovar Starobrno, 
ČZS Dolní Dunajovice, generální sponzor zpívání –Jihomoravský krajský úřad Brno, 
Obecní úřad Dolní Dunajovice a Vinofrukt, a.s. v čele s p. ředitelem Z. Valáškem. 

Vám všem děkujeme. 
Zdeňka  Karlíková   

 
SEZNAM KULTURNÍCH AKCÍ LEDEN-DUBEN 2007 
 

Leden -   20.1.2007  - PLES ZO SPCCH 
Únor -  3. 2. 2007  - PLES SRPŠ  
  17. 2. 2007     - 2. ZPÍVÁNÍ ŽENSKÝCH SBORŮ  

 24. 2. 2007     - ŠIBŘINKY - TJ SOKOL 
Duben -     8. 4. 2006     - VÝSTAVA VÍN 
  
 
 



Ten vánoční čas přišel opět mezi nás 
 
 Poslední  listopadovou 
sobotu jsem se zastavil na 
chvíli na pěkně připravené 
a vydařené akci „v 
Chaloupce u Marušky“, 
kde se každý účastník 
mohl přiučit umění 
přípravy svátečních 
aranžmá a dekorací pod 
odborným vedením 
šikovné Radky Weiserové, 
která všechny seznámila 
s letošními trendy. 
 Již ve dveřích mě 
omámila příjemná vůně 
skořice a eukalyptových plodů, které byly vedle již tradičních svíček, mašlí, chvojí  a 
dalších dekorativních prvků pečlivě vybrány ze záplavy nabízených materiálů a 

připraveny  pro vlastní použití. 
Fantazii se meze nekladou, a tak 
vznikají velice zajímavé 
kombinace tvarů a materiálů, jež 
by nás možná ani nenapadlo dávat 
dohromady. Každý si odnesl, co 
vytvořil, ale hlavně jsme se 
všichni příjemně pobavili, 
odreagovali a zbavili se, alespoň 
na chvíli, každodenních starostí.  
 Jak jsem se dozvěděl, tato 
akce není úplná novinka, a 
účastníci se prý velice těší na 

další připravovanou, která bude opět před velikonočními svátky.  
 Pro Vaši inspiraci přikládám ukázku prací a pokud chcete vidět více, mrkněte na  
http\\luboshron.foto24.cz 

Helena a Luboš Hronovi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecní úřad děkuje paní Haně Pitrové za poskytnutí stromu pro vánoční 
výzdobu obce a také panu Milanu Kališovi  za zakoupení světelného řetězu pro 
osvětlení vánočního stromu. 
 



Co Vy na to, rodiče? Zvládneme to spolu? 
 
 Poslední dobou pozorují učitelé i občané obce u vašich dětí - našich žáků stále více se 
rozšiřující nešvar. Podle nejnovějších zpráv se tento jev šíří nejen v 8. a 9. třídě, ale i v 6. 
a 7., a dokonce v 5. třídě! Bylo by dobré, abychom se ho pokusili společnými silami 
vymýtit. Proto vás prosíme, věnujte pozornost tomu, jakým způsobem vaše ratolesti 
nakládají se svěřenými penězi, kde, s kým a jak tráví svůj volný čas. Je smutné, když děti 
zasednou ráno do lavic k první vyučovací hodině a z úst se jim line typický odér čerstvě 
dokouřené cigarety. Ano, náš nešvar má konečně jméno, je to KOUŘENÍ. V poslední 
době už cigareta nezdobí jen ústa „skoromužů“, ale i některých 10ti či 11ti letých 
dívenek.Ve škole žáci nekouří a v hodinách rodinné výchovy správně odpovídají na 
učebnicové dotazy - co patří mezi sociálně-patologické jevy, co je špatné, co je návyková 
látka atd.. .Ale ve volném čase, odpoledne, večer, ráno, doma? 
 Ano, ke „správnému mladému muži sice patří cigareta jako k velbloudovi hrby“. Ale 
musí mít velbloud hrby? A skutečně máme v naší obci tolik „správných“ mladých mužů a 
žen? Pokud ano, ať se tedy projeví jinak, než jako přeborníci v kouření. 
 A právě teď se obracíme na Vás, drazí rodičové, babičky a dědečkové, strýcové a 
tetičky:  „Pomozte!“ Proč? Protože to není věcí pouze školy, ale také, a to hlavně, věcí 
Vaší. Jde přece o zdraví Vašich dětí! 

Mgr. Jan Malík,  metodik prevence 

 
Rekondiční pobyty členů ZO SPCCH 
 

 Okresní výbor SPCCH Břeclav pořádá každoročně pro členy základních 
organizací rekondiční pobyty. 
 Tak tomu bylo také v letošním roce. V době od 3. 6. do 16. 6. proběhla jarní 
rekondice respiriků. V měsíci září od 9. do 19. proběhla podzimní rekondice kardiaků. 
Obě rekondice se konaly v penzionu Velké Dářko ve Škrdlovicích. Z naší ZO se 
každé rekondice zúčastnilo 10 členů. Vhodné ubytování i stravování a krásné 
vycházky do okolí byly všemi účastníky hodnoceny velmi kladně. 
Na každé rekondici je přítomen lékař, zdravotní sestra a rehabilitační sestra. Vhodné 
rehabilitační cvičení, vycházky do okolí a relaxace jsou přizpůsobené zdravotnímu 
stavu účastníků. Doporučuji všem našim členům, aby se těchto akcí zúčastňovali a 
udělali tak něco pro zlepšení svého zdravotního i psychického stavu. 
 V měsíci lednu každoročně ZO SPCCH pořádá rekondiční pobyt v lázních Teplice 
nad Bečvou. Jedná se o léčebný týdenní pobyt, který si hradí každý účastník sám. 
Obecní úřad hradí dopravu do lázní a zpět, za což jsou mu zdravotně postižení občané 
naší obce vděčni. 

V. Šůstková,  jednatelka 

 
 
 
 



TJ SOKOL DOLNÍ DUNAJOVICE 
 
  Dovolte mi, abych stručně vyhodnotil uplynulý rok. Co se týká  sportovní stránky, 
tak tu musíme rozdělit do dvou částí, stejně jak se hraje soutěž, a to jaro a podzim. 
 V jarní části nám dohrávala v soutěžích mužstva mládeže i dospělých na předních 
místech tabulky. Bylo to díky úzké spolupráci s FC Pálava Mikulov, kdy jejich 
někteří hráči působili v našich mužstvech. Největší podíl byl u žáků a mužů. 
  Do nové sezóny jsme vstoupili pouze s mužstvem dorostu a mužů, protože 
spolupráce s FC Pálava byla ukončena díky aktivitám některých jedinců, kteří si přáli 
zachování TJ Sokol Dolní Dunajovice . A protože se potýkáme s nedostatkem 
vlastních hráčů, tak jsme museli zrušit družstva žáků a přípravky. Do soutěže byl 
přihlášen dorost a muži. 
 Po podzimní části se dorost umístil na 7. příčce ze 16, muži jsou na místě 
posledním ze 14 družstev. V průběhu soutěže došlo k výměně trenérů u mužstva 
mužů, ale nemělo to vliv na herní projev ani výsledky utkání. Bohužel hlavní příčinou 
je nedostatek hráčů. Proto je nyní v době zimní přestávky snaha zajistit několik posil 
a pokusit se během jarní části udržet soutěž okresního přeboru. 
 Druhou část zaměřím na organizaci jako takovou. Nejen hráčů, ale i funkcionářů 
je nedostatek. Lidí, kteří by nejen kritizovali, ale dokázali se zapojit do činnosti TJ 
Sokol aktivně, je jako šafránu. V novém roce je nutné zvolit nový výbor TJ. Proto mi 
na závěr dovolte, abych vyzval všechny, kteří nebudou jen mluvit, ale pokusí se 
pomoci zajistit sportovní a organizační stránku aktivním přístupem, aby mě 
kontaktovali. 
 Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho úspěchů a pevné zdraví v novém roce. 

Vám přeje Roman Pekárek 
                                                                                             trenér dorostu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Základní škola a mateřská škola Dolní Dunajovice 
pořádá dne 26. prosince 2006 

20-tý ročník Štěpánského běhu pro děti a dospělé. 
Začátek je ve 13.30 hodin 

u Základní školy v Dolních Dunajovicích. 
Všichni jsou srdečně zváni 



Společenská kronika     
        

Narození 
 
Říjen 
Patrik Černek 
 

Jubilea 
 

Listopad 
Emilie Bandíková 
Libuše  Jandáková 
Vladimír  Ferák  
Žofie  Popovičová  
 
 

Prosinec 
Marie Petrželová   
Josef  Konečný    
Štěpánka  Skaláková   
Marie  Kroupová   
Štěpán  Dobiáš   
Rozalie Csüröšová  
Marie  Janošková   
Angela  Rajnohová  
Jiřina Melemová 
Zdeněk Babirád 
Alžběta Kuřimská 
Františka Lahodová 

 
Úmrtí  
 

Říjen 
Františka Malinová  82 let 
Žofie Dolinová  93 let 
Marie Kramářová  87 let   
 

Listopad   
Pavel Sláma  63 let 
 

Prosinec 
Jaromír Hladík  53 let 
Božena Snášelová  95 let 

 
 
 
 

Mše svaté v době vánoční   
 

24. prosinec,  neděle 
 - Štědrý den 
  7.30 hod – 4. neděle adventní  
 20.00 hod - "Půlnoční" mše sv. 
25. prosinec, pondělí  
- Boží hod vánoční 
 7.30 hod - mše sv. 
26. prosinec, úterý  
- sv. Štěpán 
 7.30 hod - mše sv. 
27. prosince, středa 
- sv. Jan Evangelista 
 17.00 – mše sv. 
29. prosince, pátek 
- sv. Tomáš Becket 
 17.00 – mše sv. 
31. prosince, neděle 
- sv. Svaté Rodiny  
 7.30 – mše sv. 
 17.00 – požehnání (Silvestr) 
1. leden 2007, pondělí  
- Nový rok 
 7.30 hod - mše svatá 
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Začátkem roku 2007 proběhne 
v naší obci tradiční 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA , 
kterou pořádá Oblastní charita 
Břeclav a Farnost Dolní 
Dunajovice.  


