
 

Londýn 
  
Dne 12. 5. 2008 nastal náš den L (Londýn). My, dunajovská menšina, v čele s p.u. 

Bravencovou jsme vyráţeli od ZŠ Dolní Dunajovice, kde čekal autobus i s drnholeckou 

většinou. Celý první den jsme proseděli v autobuse, který projíţděl přes Německo a 

Francii. Zde jsme nastoupili v přístavu Calais 

do vlaku, který nás Eurotunelem pod mořem 

dopravil aţ do anglického Doveru. A odtud 

jsme zhruba za 3 hodiny dojeli do Londýna. V 

Londýně nás autobus vysadil u stanice metra, 

které nás dopravilo aţ k Regent´s parku. Zde 

jsme se mohli pokochat zelení Londýna. Odtud 

jsme se přesunuli do muzea voskových figurín 

Madame Tussaud´s, které je světově vyhlášené 

svou sbírkou celebrit a důleţitých historických 

a politických osobností dějin i současnosti. 

Poté jsme se vydali na Trafalgar Square, kde 

jsme navštívili Národní galerii plnou obrazů od 

světových malířů. Kdo trpěl strachem z výšek, 

rozhodně si neuţil jízdu na London Eye, která 

následovala po té. London Eye, neboli 

Londýnské oko, je největší ruské kolo světa 

vybudované Londýnskými aerolinkami k 

oslavě 21. století. Nyní po dlouhém programu 

uţ mohlo začít to dlouho očekávané přidělení 

do rodin, na které byl zvědavý snad kaţdý z nás. Jakmile bylo vyvoláno naše jméno, 

znervózněli jsme a došla nám naše výřečnost. Po náročném dni jsme zakotvili v teple 

našich hostitelských rodin. Některým z nás se v našich rodinách velice líbilo, jiným 

naopak méně. Nejspíš to bylo tím, ţe někteří z nás nejsou tak zdatní v anglickém 

jazyce, tudíţ si s rodinami neměli mnoho co povědět (neměli jak popovídat). 

Další den jsme jako první zhlédli královské město Windsdor a nejstarší 

chlapeckou školu ve Velké Británii, Eton. Cestou z Windsdoru nás autobus vysadil u 

Green parku, kterým jsme prošli aţ k budově Buckinghamského paláce. Dále jsme se 

přesunuli na Picadilly Circus, kde všechny uchvátilo nakupování, zejména levných 

triček. 

 (dokončení na straně 5) 
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Ze zastupitelstva obce 
 
 8. zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 21. května 2008. Hlavním bodem 

jednání bylo schválení zprávy o hospodaření obce v roce 2007 a závěrečný účet obce za 

rok 2007. Příjmy obce v roce 2007 byly 16,395 mil. Kč a výdaje činily 15,705 mil. Kč.  

 Zastupitelstvo také rozhodlo o zakoupení tří kusů radarů pro měření rychlosti, které 

jsou jiţ nyní nainstalovány na všech vjezdech do obce. Předpokládáme, ţe jejich 

instalace zvýší bezpečnost dopravy v obci. 

 Starosta obce informoval přítomné o pokutě, kterou obci za vypouštění nedostatečně 

vyčištěné odpadní vody z ČOV udělila inspekce ţivotního prostředí. Výše pokuty je 

40 000 Kč. Protoţe se v kanalizaci opakovaně objevily výpalky, byla o této skutečnosti 

informována Policie ČR a Celní stráţ. 

 Další veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční 20. srpna 2008. 
Mgr. Josef Hasník 

 

Další možnosti pro třídění odpadu 
 
 Ve vstupním prostoru obecního úřadu byl začátkem měsíce června umístěn 

společností ASEKOL s.r.o. E-BOX. E-Box usnadňuje sběr drobných elektrozařízení, 

která zatím často končí ve směsném komunálním odpadu.   

Do E-BOXu patří: drobné elektrospotřebiče – např. 

kalkulačky, mobilní telefony, mp3 přehrávače, drobné 

počítačové vybavení . . . . .  

Do E-BOXu nepatří: zářivky a výbojky, baterie a 

akumulátory. 

 Od května byl také rozšířen sortiment odpadů, které jsou 

odebírány na sběrném místě. Nově jsou odebírány obaly 

Tetra Pack od mléka a jiných nápojů. Ţádáme občany, aby 

tyto obaly před odevzdáním na sběrném místě opláchli 

vodou. Jiţ od ledna jsou odebírány všechny plasty včetně 

folií.  

 Novinkou je také moţnost na sběrném místě odevzdávat 

pouţité fritovací oleje, ty totiţ dosud také často končily 

v kanalizaci, kam nepatří. 

 V pátek 13. června se uskutečnil pravidelný svoz 

velkooběmového a nebezpečného odpadu. Další svoz se uskuteční v měsíci listopadu.  

 Kromě výše uvedených surovin jsou na sběrném místě v ulici Lipová odebírány 

následující odpady: papír, plasty a sklo. Sběrné místo je otevřeno kaţdou sobotu od 8 

do 11 hodin. Od dubna je také pravidelně v provozu úloţiště sutě a zeminy v 

„Cihelně“. Otevřeno je kaţdou středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. 

Vyváţet není moţné, pokud prší nebo je po dešti. Ukládat je moţné pouze stavební sutě 

a zeminu, v ukládaném materiálu nesmí být dřevo ani jiné rostlinné zbytky, plasty, 

kovy.  
Mgr. Josef Hasník 

 

 



Za Josefem Pekárkem 
 
 V ţivotě se člověk setkává s 

různými lidmi. Mezi takové, kteří 

jiţ před více léty ukončili ţivotní 

pouť, ale člověk se k nim často 

vrací ve svých vzpomínkách, 

protoţe za sebou zanechali 

výraznou pozitivní stopu, patří i 

pan Josef Pekárek, jehoţ l0. výročí 

úmrtí si připomínáme v těchto 

dnech. 

 Pan Josef Pekárek působil v 

letech 1994-1998 ve funkci starosty 

obce. Ve své práci navazoval na 

své předchůdce z počátku 90. let, 

kdy naše vesnice začala měnit svou 

tvář k lepšímu a úspěšně 

pokračoval na poli zvelebování a 

rozvoje obce. Byl výborným 

organizátorem a akce jím 

realizované se vyznačovaly 

profesionalitou, pečlivostí a precizností. I sebesloţitější situace řešil klidně, uváţlivě, s 

nadhledem. Pro svou obětavost, maximální toleranci a hlubokou lidskost byl mezi 

občany oblíben a váţen. 

 V myslích a srdcích spoluobčanů zůstane pan Josef Pekárek trvale zapsán. 
Stanislav Lačík 

 

„A když dojde sobotěnka“ 

 
 Tak bude opět po roce znít úvodní píseň na III. ročníku zpívání muţských sborů 

v sobotu 21. června 2008 od 17 hodin na tanečním parketu na návsi. Pan starosta 

Hasník pronesl při zahájení II. ročníku zpívání tato slova: „Kdyţ začíná něco nového, 

je vţdycky moţnost, ţe to můţe být naposled“. Jsme rádi, ţe tato akce pokračuje dál a 

získává si čím dál více příznivců.  

 Letošní ročník je obohacen o tanečníky. Hostem ze Slovenska je soubor „Košický 

parobci“ s taneční skupinou. Jsme rádi, ţe přijali naše pozvání, a bude se na co dívat. 

To ale není jediný soubor. Zpívat budou muţáci z Dubňan, Čejkovic, Ladné, Hroznové 

Lhoty, Březí a samozřejmě muţáci z Dolních Dunajovic. 

 Od 19 hodin bude hrát cimbálová muzika Joţky Severína. 

 Kaţdý, kdo má rád lidové písně v podání krojovaných chlapců je srdečně zván na 

toto sobotní setkání. 
Pavel Karlík 



DUNAJEK v Bjelovaru 

  
 Kdyţ jsme na konci dubna obdrţeli pozvánku od České obce v Bjelovaru, 

abychom vystupovali na 6. ročníku Dnů české kultury, nedokázali jsme si 

představit, kolik záţitků a nového poznání na nás čeká.  

 Město Bjelovar leţí asi 100 km východně od hlavního města Záhřeb. Autobusem 

jsme vyrazili na noc ve čtvrtek 5.6. Poté co jsme se ubytovali v apartmánu u 

Bjelovaru, naobědvali se a trochu odpočali po cestě, nám začal pestrý program, 

který jsme ukončili aţ odjezdem v neděli po poledni. 

 Hned v pátek jsme vystupovali v rámci prvého dne programu přímo v Českém 

domě, který se nachází v centru Bjelovaru a po vystoupení jsme sledovali pestrý 

program českých krouţků a skupin, které v rámci České obce působí. Pro všechny 

z nás bylo překvapením, kolik lidí české národnosti v této oblasti Chorvatska ţije a 

jak intenzivně se starají 

o udrţení českých tradic, 

zvyků a českého jazyka. 

Při posledním sčítání 

lidu se k Čechům 

přihlásilo 10 500 osob. 

Překvapením byla i 

informace, ţe v této 

oblasti fungují české 

školy, školky a existuje i 
české vydavatelství.   

Poctou pak pro nás byla 

pozvánka na sobotní 

oběd do města Daruvar 

od paní poslankyně 

Zdenky Čuchnilové, 



která zastupuje českou menšin v chorvatském parlamentu. 

 Dny české kultury vyvrcholily v sobotu večer vystoupením všech tanečních i 

pěveckých souborů v kulturním domě Bjelovar, kdy závěrem všichni společně 

zpívali písničku „Ta naše písnička česká“. Naše děti nám rozhodně neudělaly 

ostudu a po všech stránkách naši obec a s trochou nadsázky i republiku 

reprezentovaly na jedničku s hvězdičkou. Pětku by si naopak zaslouţil déšť, 

protoţe ten Dny české kultury provázel celou dobu  jako nezvaný host.  

 Dětský soubor Srdéčko z Bjelovaru, se kterým se naše děti skamarádily, nám 

přislíbil účast na Hodečkách 2009. Tak se na ně můţeme společně těšit. 
        DNS Dunajek 

 

Londýn (dokončení ze stany 1) 
Poté nás cesta zavedla k Westminster Abbey, kde byli pohřbíváni, oddáváni a 

korunováni králové a královny. Cestou k autobusu jsme procházeli kolem Houses of 

Parliament a Big Benu. Ve večerních hodinách jsme spokojené odjeli do rodin, kde 

jsme uţ bohuţel museli balit. 

Ráno následovala (jen pro některé) vynikající snídaně, jako kaţdý den jsme dostali 

baliček na cestu a nakonec loučení s rodinami. Návštěva hradu Toweru, která proběhla 

poté, se nám velice líbila. Nejzajímavějšími byly korunovační klenoty, umístěné právě 

v této pevnosti. Cestou do pevnosti se nám poštěstilo zhlédnout zvedání proslulého 

londýnského mostu Tower Bridge, coţ jiţ dnes není tak obvyklé. Udělali jsme si také 

malou procházku po St. Catherine´s Docks, coţ je nyní jednou z nejvíce prosperujících 

oblastí Londýna. 

Odpoledne jsme podnikli 

plavbu lodí po řece Temţi 

do Greenwiche. 

Absolvovali jsme i 

návštěvu Národního 

námořnického muzea a 

Královské observatoře. Zde 

jsme se všichni s nadšením 

fotili u nultého poledníku, 

který pomyslně dělí 

zeměkouli na východní a 

západní. Dle času, který 

zde je, se řídí celý svět, tak 

i my jsme si horlivě 

posouvali hodinky. Ve 

večerních hodinách jsme odjíţděli stejnou trasou domů. Pátého dne jsme se kolem třetí 

hodiny vrátili k dunajovické škole. 

Všem se nám tento výlet velice líbil a tímto za něj děkujeme drnholecké škole, 

která nás vzala s sebou a paní učitelce Bravencové, díky které jsme mohli jet. 
Vypracovali: E.Šmídová, A.Baláţová, B.Hronová, L.Hrnčířová, R.Hrnčířová 

 

 



Den matek 
 Tak jako jiţ tradičně, 

druhou květnovou neděli 

jsme měli moţnost, díky 

členkám místní organizace 

KDU ČSL ve spolupráci 

s obecním úřadem, oslavit 

Svátek matek. Vystoupily 

děti z mateřské školy, 

základní školy a děti z 

národopisného souboru 

Dunajek, ţenský a muţský 

pěvecký sbor.  K příjemné 

atmosféře přispělo i 

občerstvení v podobě 

výborných koláčků a kávy. Maminky i babičky zaplnily celý taneční parket. Počasí 

nám přálo a při vystoupení našich dětí ukápla nejedna slzička. Poděkování patří všem, 

kteří přispěli k tomuto krásnému svátečnímu odpoledni.  Je pěkné, ţe se ještě v dnešní 

uspěchané době umíme na chvíli zastavit a posedět spolu.   
                                                                                            Spokojené maminky 

 

TJ Sokol Dolní Dunajovice 
    
 V televizi si nyní fotbalu uţíváme dost, a tak se zaměřím na dění mimo zelený 

trávník. 

 Na začátku roku byl zvolen nový výbor TJ, ve kterém jsou zastoupeni jak činovníci 

fotbalu, tak zástupci tenisu. Tato kombinace vznikla, aby se podařilo co nejlépe 

koordinovat vyuţití celého sportovního areálu. Tenisté v prostoru kurtů vybudovali 

tenisovou zeď, která je nezbytná pro trénování mládeţe. Co se týká fotbalu, tak se 

podařilo doplnit ţákovskou přípravku novými hráči. To se projevilo i na výsledcích  a 

herním projevu v posledních jarních utkáních. Tyto kroky vedou k zapojení mládeţe do 

sportovní činnosti.  

 Opačným pólem ale je, vyuţívání areálu mimo určené hodiny. Stává se, ţe se zde 

scházejí skupiny mládeţe, které v pozdních večerních hodinách vstupují do 

uzamčeného prostoru a bez ohledu na způsobenou škodu si jdou kopat na bránu 

hlavního hřiště. To, co kromě vyšlapané trávy po nich zůstává, jsou pohozené obaly od 

cukrovinek a PET láhve od nápojů. Je třeba si uvědomit, ţe údrţbu a provoz celého 

sportovního areálu zajišťuje pár jedinců ve svém volném čase a většinou zadarmo. 

Díky finanční podpoře Obecního úřadu je současný stav travnatých hřišť na vynikající 

úrovni. Pokud se ale budou nacházet jedinci, kterým na ničem nezáleţí, tak je to 

mrhání časem i penězi.  

 Ještě se vrátím ke sportu. V součastné době se i přes nedostatek mladých hráčů 

snaţíme najít moţnost, jak znovu zaloţit druţstvo dorostu, které se před rokem z 

důvodu nezájmu muselo zrušit.  
Roman Pekárek, předseda TJ 

 



Okresní přebory žactva a dorostu v atletice 
 Zatímco se mnozí z vás ve středu 30. 4. 2008 připravovali na pálení čarodějnic, 

někteří i vlastních, vyrazili ţáci a ţákyně naší školy na okresní přebory ţactva a dorostu 

v atletice, konané na stadionu Lokomotivy Břeclav. Celá ekipa, čítající 13 členů ve 

sloţení BALÁŢOVÁ Denisa, HUDCOVÁ Iveta, NOVOTNÁ Klára, BÍLKOVÁ 

Michaela, MESZÁROŠOVÁ Nikola, ČERVEŇÁKOVÁ Kateřina, DĚNEŠ Jakub, 

MATOUŠEK Jan, NOVOTNÁ Barbora, PAVLÍKOVÁ Soňa, HLAVÁČEK Kristián, 

KALA Roman, PINĎÁK Lukáš plus realizační tým, vyrazila autobusem pana Jana 

Vrábela směrem na Břeclav. 

 Na stadionu jsme zaujali strategické místo na tribuně, kde jsme rozbili náš tábor a 

vyrazili jsme na obhlídku terénu. Museli jsme se seznámit s neznámým povrchem, 

kterým byl, jak jsme se dozvěděli, tartan. Rovněţ jsme museli vyzkoušet naše úplně 

nové tretry. 

 A v 10:00 to vypuklo. Rozjely se starty disciplín, ve kterých startovali naši 

reprezentanti. Bylo nutné v tom mumraji uhlídat časy začátků a místo konání 

jednotlivých disciplín. Ale všechno jsme stihli i za řádného přispění členky našeho 

realizačního týmu paní učitelky Kopřivové, které měla na starosti právě organizační 

záleţitosti. 

 I kdyţ jsme letos do Břeclavi jeli spíše na zkušenou, přesto jsme dosáhli některých 

velmi pěkných úspěchů. Ve velké konkurenci závodníků z celého okresu a hlavně 

reprezentantů atletického oddílu Lokomotiva Břeclav se naši nejlepší umístili takto: 

Michaela BÍLKOVÁ 2. místo - běh na 60 m, Kateřina ČERVEŇÁKOVÁ - 2. místo - 

běh na 300 m, Klára NOVOTNÁ - 3. místo - hod kriketovým míčkem, Roman KALA - 

3. místo - běh na 300 m a štafeta 4 x 60 m ve sloţení Kateřina ČERVENAKOVÁ, 

Denisa BALÁŢOVÁ, Iveta HUDCOVÁ a Michaela BÍLKOVÁ - 3. místo. 

 Ale i ostatní reprezentovali sebe a naši školu výborným způsobem, za coţ jim patří 

dík a gratulace. 

 Takţe příští rok znovu "Od začátku naplno a postupně přidávat". 
Mgr. Jan Malík 

Tenisový klub Dolní Dunajovice 
  
Jak si jistě mnozí z Vás všimli, při rekonstrukci sportovního areálu byly vybudovány 

antukové kurty - dva tenisové a jeden volejbalový. 

 Členové tenisového klubu, kteří se z velké části starají o údrţbu a provoz těchto kurtů 

se v letošním roce rozhodli postavit tenisovou zeď. Důvody jsou především 

v opětovném přivedení mládeţe ke sportu a většímu vyuţití kurtů. O prázdninách 

bychom rádi za pomoci kvalifikovaného trenéra p. Sýkory, který trénoval zájemce o 

tenis v Mikulově, tento projekt rozjeli. Podmínkou při prvních tenisových krůčcích je 

ovšem tréninková zeď. 

 Tato stavba, stejně jako výsadba tují či materiál na údrţbu kurtů jsou financovány 

z členských příspěvků členů klubu, sponzorských darů a především ze zisku z Letních 

slavností vína, na jejíţ organizaci se většina členů podílí. Tímto bych Vás rád všechny 

pozval 9. srpna na 7. ročník této akce a věřte, ţe zisk bude opět investován do sportu, 

mládeţe a zvelebení sportovního areálu. 

Více informací o klubu i slavnostech vína najdete na internetových stránkách obce.
        Jiří Schnelly 

                                                                      



Společenská kronika     
 

Narození 
Březen 

Ţaneta Lelíková 

Lukáš Matula 

 

Duben 
Jitka Kluchová 

 

Květen 
Rudolf Kroupa 
 

Svatby 
 

Červen 

Martin Bílek                           Mikulov 

Radka Dobšíčková   Dolní Dunajovice 
 

Jubilea 
 

Duben 
 

Ludmila  Hostašová 

Markéta Malíková 
 

Květen 
Aloisie Bogdanová 

Amálie Pitrová 

Štěpánka Studýnková 

Ludmila  Valigurová 

Marie Šenkeříková 
 

 

Červen 
 

Kristina Kratochvílová 

Stanislav Lačík  

Olga Pitrová 

 

Úmrtí 
 
Duben 

Pavlína Kopřivová  82 let 

 
Květen 

Marie Dlouhá 91 let 

Stanislav Dolina 51 let 
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KULTURNÍ   AKCE 

Na Návsi 

LÉTO 2008 

 

21. 6. od 17 hodin 

 III. ZPÍVÁNÍ MUŢÁKŮ  

 

27. 6.  PŘEDPRÁZDNINOVÁ 

ZÁBAVA 

 

12. 7.  ČERVENCOVÁ  NOC 

 

26. 7.  PYTLÁCKÁ  ZÁBAVA 

 

9. 8.  LETNÍ  SLAVNOST 

VÍNA 

 

17. 8.  HODEČKY 

 

29. 8.  PŘEDHODOVÉ 

ZPÍVÁNÍ 

 

30. 8. – 31. 8. HODY 


