
 

Hody 2008 
 

 9 šohajů a 9 děvčic spolu s dvěma sklepníky dali dohromady chasu, která nás 

provedla letošním svátkem patrona našeho kostela svatého Jiljí. Hody v naší obci mají 

bohatou tradici a je důleţité si 

těchto tradic váţit a uchovat 

pro naše děti.  

Letošní hody byly o to 

zajímavější, ţe při bohosluţbě, 

která se koná vţdy na samém 

začátku hodů, proběhlo 

posvěcení našeho nového 

praporu, čímţ je obnoven další 

z tradičních obecních symbolů, 

který si sebou odnesli původní 

němečtí obyvatelé Dolních 

Dunajovic při jejich odsunu 

koncem 2. světové války.  

Velice pěkně o těchto událostech promluvil v kostele pan starosta Josef Hasník. Pak 

proběhlo samotné posvěcení naším panem farářem Luborem Dobešem. Po ukončení 

bohosluţby byl prapor v čele 

slavnostního průvodu 

odnesen zpět na obecní úřad a 

zde uloţen.  

 Stárci pak dále 

pokračovali zvaním na 

slavnostní odpolední a 

večerní zábavu na krásně 

vyzdobenou náves, která je 

ještě dnes z daleka vidět díky 

dalšímu symbolu - štíhlé, 

čistě opracované a vysoké 

máji. Po obědě si stárci 

zazpívali před domem své 

stárky a nakonec celý průvod v odpoledním čase dorazil, jak se u nás říká na „plac“, 

kde jiţ byli netrpělivě očekáváni spoustou předem pozvaných hostů. (Dokončení na str. 

3) 
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Informace obce 
 

- od 12. prosince 2008 budou Dolní Dunajovice zařazeny do Integrovaného dopravního 

systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Přes obec bude jezdit linka č. 540 (Mikulov 

– Hustopeče). Ve směru do Mikulova 18 spojů ve všední den a 6 spojů o víkendu, ve 

směru na Hustopeče 20 spojů ve všední den a 6 spojů o víkendu. Od jednotlivých spojů 

bude v Šakvicích přípoj vlakem do Brna a Břeclavi. Výhodou IDS je to, ţe zakoupená 

jízdenka je časová a například po příjezdu do Brna ji bude moţné vyuţít i v městské 

dopravě. Autobusová linka Brno – Mikulov zatím nebude součástí IDS. Podrobnosti na 

www.idsjmk.cz.   

- byla dokončena rekonstrukce kolumbária na místním hřbitově. Jednotlivá místa 

budou osazena kamennými deskami, které si jejich nájemci odkoupí od obce za cenu 

3000 Kč. Cena za pronájem urnového místa je 400 Kč na deset let. Ţádáme občany, 

kteří jiţ mají pronajata urnová místa i ty, kteří si je pronajímat budou, aby na zeď 

nepokládali svíčky a vázy. 

- opět upozorňujeme na problematické parkování v obci. Od nového roku bude moţné 

za nesprávné parkování postihovat majitele vozidla, nebude tedy nutné zjišťovat, kdo 

vozidlo zaparkoval. Obec této moţnosti začne vyuţívat, aby byla zajištěna průjezdnost 

ulic. Protoţe jsou místní komunikace úzké, tak na nich není moţné parkovat téměř 

nikde. Majitelé vozidel si musí zajistit parkování na svých pozemcích.  

- MUDr. Jiří Švanda informoval vedení obce o tom, ţe k 1. lednu 2009 ukončí svoji 

lékařskou praxi. V současné době probíhá výběrové řízení na obsazení místa 

praktického lékaře. Obec připravuje ordinaci v prostorách OÚ tak, aby byla lékařská 

péče v obci zajištěna bez přerušení. 
Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

Matrika upozorňuje 
 

Výměna občanských průkazů 

 Upozorňujeme občany na blíţící se termín výměny občanských průkazů vydaných 

do 31. 12. 2003 (bez strojově čitelných údajů – růţová karta s lepenou fotografií). Tyto 

průkazy skončí platnost k 31. 12. 2008, a to navzdory v nich vyznačeným pozdějším 

datům. Podat ţádost o vyhotovení nového občanského průkazu je nutné nejpozději do 

30. 11. 2008, aby mohl být nový doklad vyhotoven a předán občanovi před skončením 

platnosti stávajícího dokladu (lhůta pro vyhotovení je zákonem stanovena do 30 dnů).  

Výše uvedená povinnost vyměnit občanský průkaz se netýká občanů narozených před 

1. 1. 1936, kteří mají ve svých průkazech vyznačenou platnost „bez omezení“ a 

vyznačeno státní občanství. 

 Pro výměnu občanského průkazu je potřeba předloţit stávající doklad, vyplněnou a 

podepsanou ţádost (lze vyzvednout a vyplnit přímo na místě), popřípadě další doklady, 

osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu, pokud v něm jiţ nejsou 

uvedeny (např. diplom nebo oddací list). 

 

Zapisování dětí do cestovních pasů rodičů 

 Rádi bychom občany informovali, ţe dne 1. 3. 2008 nabyla účinnosti novela zákona 

o cestovních dokladech, která umoţňuje znovu zapisování dětí do cestovních  



pasů rodičů. Dítě lze zapsat do věku 10 let. Ţádost můţe být podána u orgánu 

příslušného k vydání cestovního dokladu (MěÚ Mikulov). Předkládá ji jeden ze 

zákonných zástupců dítěte společně se svým cestovním pasem, dokladem totoţnosti a  

rodným listem dítěte.  Poplatek za provedení zápisu dítěte do cestovního pasu rodiče je 

50,-Kč za jeden zápis a platí se v hotovosti přímo při vyřizování ţádosti. 

 

Povinná výměna řidičských průkazů 

 Vstup České republiky do Evropské unie s sebou přinesl některé změny, z nichţ 

drtivou většinu pociťují čeští občané na vlastní kůţi. Mimo občanské průkazy se taktéţ 

vyměňují i řidičské průkazy, jejichţ nová podoba skýtá řadu účinných ochranných 

prvků proti padělání. 

 V současné době se vyměňují řidičské průkazy vydané v období od 1. 1. 1994 do 

konce roku 2000, jejichţ platnost vyprší se závěrem roku 2010. Ostatní řidičské 

průkazy s datem vydání před 1. květnem 2004 zůstávají v platnosti aţ do posledního 

prosince 2013. Platnost nového řidičského průkazu je dána fyzickou ţivotností těla 

plastové karty, která je 10 let. O výměnu řidičského průkazu můţete poţádat na 

Městském úřadě v Mikulově – odboru dopravy. 
Světlana Dvořáková, matrikářka 

 

(Dokončení ze strany 1) 

  

 Máme za sebou krásnou společnou oslavu naší obce a věřme, ţe se můţeme 

znovu těšit na další podobnou akci, kde se spolu sejdeme a pobavíme při muzice. Ještě 

jednou děkuji muţskému a ţenskému sboru a taky letošní dunajovské chase pod 

vedením hlavního páru Jaromíra Osičky a Ivany Veselé, za přípravu celých hodů. 

A věřme, ţe vše, co se nepovedlo na 100%, bude zapomenuto a zůstanou jen 

krásné vzpomínky. Tyto si můţete také připomenout při prohlíţení mnoha fotografií na 

http://picasaweb.google.cz/luboshron70  
Luboš Hron 

 

../../../picasaweb.google.cz/luboshron70


Dunajek nejen v létě  

 

 Letošní 

prázdniny měl 

Dunajek opět 

velice pestré. 

Červenec ve 

znamení hodů a 

hodečků u 

spřátelených 

dětských 

folklorních 

souborů a první 

srpnový týden 

jsme proţili na 

soustředění v 

táboře Pod 

Templštýnem u 

Ivančic. Týden 

se spousty legrace a zábavy v duchu kocourkovských tradic, takţe jsme po 

kocourkovsku za jeden týden proţili celý rok. Pořádali jsme Zimní kocourkovské hry, 

slavili Velikonoce, pálili čarodějnice, slavili Den země, na Dušičky jsme vyvolali 

duchy hradu Templštýna a celý týden jsme ukončili Štědrým polednem a oslavou 

Silvestra. Hned další víkend po návratu z tábora jsme pořádali jiţ IV. dětské krojované 

hodečky, při kterých nás letos provázela DH Bílovčanka. Podpořit nás přijely soubory 

Pomněnka z Tvrdonic, Olšinka a Olšina z Orlové a Jarabáček z Drnholce. Prázdniny 

utekly rychle a září je opět plné folklorních akcí, kterých jsme se zúčastnili. Druhý 

víkend v září proběhl 39. ročník folklorního festivalu Matice Slezské, který se pořádal 

v Dolní Lomné. Další víkend jsme byli podpořit dunajovské zahrádkáře na jejich 

Dunajovském vinobraní a na poslední víkend jsme přijali pozvání na folklorní festival 

„Břeclav 2008“, 

spojený se 

Svatováclavskými 

slavnostmi.  

 V září mezi nás 

přišlo několik 

nových dětí a 

těšíme se i na další, 

kteří by se chtěli 

naučit spoustu 

nových písniček a 

tanců. Zkoušky jsou 

i nadále v pondělí a 

ve čtvrtek v 

tělocvičně základní 

školy, Malučký 



Dunajek od 15 hod., Dunajek od 16 hod.  

 Začínáme nacvičovat nové, nejen vánoční pásmo a jiţ se těšíme na zimní Moravské 

krojované plesy. 
 Více na: www.dunajek.mistecko.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnosti vína 
 V sobotu 9. srpna se uskutečnil 7. ročník Letních slavností vína. Na výstavě se 

prezentovalo cca 370 vzorků vín jak od místních vinařů, tak i od vinařů z okolních obcí 

a společností, které se zabývají výrobou vína ve velkém. Všem, kteří vzorky poskytli, 

bych chtěl touto cestou poděkovat s přáním, ať se jim výroba nadále daří a aby jim tato 

prezentace přinesla kromě prestiţe i obchodní výsledky. 

 Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na přípravě, hladkém průběhu 

slavností i následném úklidu. Nelze opomenout ani účinkující, kteří dotvořili příjemnou 

kulisu této úspěšné akce. 

 Výnos bude opět v plné výši proinvestován na dobudování sportovního areálu a na 

výuku mladých sportovců pod odborným dohledem. 

Závěrem si nelze přát nic jiného, neţ aby se kultuře a sportu dařilo i díky těmto akcím 

co nejlépe. 
Jiří Schnell 

 

Vinobraní 2008 
 

 ČZS Dolní Dunajovice uspořádal v sobotu 

20. září obnovené „Dunajovické vinobraní“. Přes 

nepřízeň počasí na návsi za velkého zájmu 

návštěvníků proběhl bohatý kulturní program, po 

kterém následovala do večerních hodin taneční 

zábava za doprovodu dechové hudby 

„Hornobojané“.   

 Děkujeme všem pořadatelům, účinkujícím i 

návštěvníkům za účast. Doufáme, ţe byla 

zaloţena nová tradice a v dalších letech nám bude 

přát i počasí. 

 Další akcí, kterou připravuje ČZS, bude 

5. prosince „Mikulášský košt mladých vín“. 

Podrobnosti o konání budou včas zveřejněny. 
Petr Holec 

 

DNS Dunajek zve všechny děti, rodiče, babičky a dědečky  
na 

 VÁNOČNÍ BESÍDKU, 
která se uskuteční  

v neděli 7. prosince 2008 od 15 hodin 

v sále Kina Dolní Dunajovice 

../../../www.dunajek.mistecko.cz/default.htm


Základní škola a Mateřská škola 

 
    V pondělí 1. září jsme zahájili nový školní rok v Dolních Dunajovicích a Perné. 

Vyučujeme nyní 206 ţáků, z toho je 128 místních, 46 z Perné, 23 z Brodu nad Dyjí, 3 

z Březí a 3 z Horních Věstonic a po jednom z Mikulova, Nového Přerova a Pasohlávek. 

Ve škole pracuje 15 pedagogů, z toho p. uč. Štanclová v 1. a 2. třídě v Perné a dvě 

vychovatelky školní druţiny, u nás p. Gilová a v Perné p. Khunová.  

     Budova základní školy bude mít uţ brzy kromě nové „čepice“ také krásný nový 

„kabát“. Přejeme si, aby fasáda vydrţela co nejdéle jako nová a budeme neustále 

v tomto směru působit na naše ţáky. Věříme také v podporu rodičů a veřejnosti. 

     Ve školním roce 2008 – 2009 vyučujeme podle našeho vlastního školního 

vzdělávacího programu v 1. a 2. ročníku a v 6. a 7. ročníku. V ostatních ročnících 

pokračuje výuka podle stávajícího programu s názvem Základní škola. Školní rok 

ovšem nikdy není jen o vyučovacích hodinách, nezbytně k němu patří akce sportovní, 

naučné a kulturní, které učitelé s dětmi absolvují a také mimoškolní činnost ţáků. 

Během roku vás budeme o dění ve škole pravidelně informovat. 

       Ve čtvrtek 11. 9. 2008 ţáci 8. a 9. třídy navštívili Úřad práce a K – Centrum 

v Břeclavi, firmu Molčík ve Valticích, zasportovali si na místním hřišti a tzv. Den proti 

drogám zakončili táborákem s opékáním špekáčků a písničkami.  

         Jakmile skončí rekonstrukce fasády školy, uspořádáme sběr starého papíru. Děti 

se nyní uţ zapisují do zájmových krouţků – bude jich několik sportovních, výtvarný, 

přírodovědný, dramatický, rybářský, hra na flétnu, angličtina pro nejmenší. V září a 

říjnu uskuteční většina tříd celodenní vzdělávací akce s Centrem ekologické výchovy 

při CHKO Pálava v Mikulově. Děti tančí a zpívají v úspěšném Dunajku, hrají na 

hudební nástroje, těší se na akce, které pro ně a rodiče pořádá aktivní výbor SRPŠ. 

Tedy podzimní Drakiáda s turnajem ve stolním tenise a badmintonu, příprava dětí na 

Zpívání pod vánočním stromem a Štěpánský běh. 

         Nepříjemnou novinkou pro spoustu dětí bylo zrušení prodeje mléka ve škole. 

Prodávali jsme je v rámci akce „Školní mléko“ 3 roky, krabička mléka byla za méně 

neţ polovinu ceny v obchodě. Po zrušení dotace od státu na školní mléko tato akce 

skončila. Škoda to jistě je, snad si aspoň někteří ţáci přinesou někdy mléko, třeba místo 

coly.  

          Přejeme všem dětem co nejvíce úspěšný školní rok 2008 – 2009. 

                                                                                  Sylva Šlosarová, zástupce ředitele 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek 28. listopadu 2008 

se uskuteční podzimní svoz 

nebezpečného a velkoobjemového odpadu 



Pekařství MaJa na stupních vítězů 
 

 Rádi a s hrdostí přijímáme zprávy o tom, kdyţ se naše obec nějakým způsobem 

zviditelní, zaznamená úspěch. 

 Takové pocity jsme 

proţívali po vyhlášení 

výsledků XV. ročníku 

tradiční „Pekařské 

soboty“ konané 19. 

července v Roţnově pod 

Radhoštěm. Porota této 

soutěţe o nejlepší chleba 

rozhodla udělit 1. místo 

Pekařství MaJa z Dolních 

Dunajovic. Tohoto 

vynikajícího úspěchu 

bylo dosaţeno v náročné 

konkurenci 24 pekáren 

z celé České republiky. 

Pohár a diplom převzal majitel pekárny pan Antoním Šmíd st., který si tak svým 

způsobem dal pěkný dárek ke svým 60. narozeninám, jeţ nedávno oslavil. 

 K tomuto výraznému ocenění Pekařství MaJa gratulujeme a přejeme další úspěchy 

v jeho činnosti. 
Stanislav Lačík 

 

Krajské volby 2008 
 
 Volby proběhnou v pátek 17. 10. 2008  14,00 – 22,00 hod a v sobotu 

18. 10. 2008  8,00 – 14,00 hod.. Volební místnost bude umístěna v sále 

„Domu Dr. Karla Rennera“ na ulici Poštovní. Hlasovat můţe občan České republiky, 

který nejpozději 18. 10. 2008 dosáhne věku 18 let, a to pouze v místě, kde je zapsán do 

stálého seznamu voličů (trvalé bydliště).  

 Neprokáţe-li volič svou totoţnost a státní občanství České republiky, nebude 

mu hlasování umoţněno. Okrsková volební komise hlasování neumoţní také voliči, 

který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Hlasovací lístky 

budou občanům doručeny nejpozději do 14. 10. 2008. Pokud volič hlasovací lístky 

neobdrţí, můţe si je vyzvednout ve volební místnosti.  

 Pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, konané ve dnech 17. a 18. 

října 2008 podalo kandidátní listinu celkem 18 politických stran, politických hnutí a 

koalic. Volič můţe hlasovat pouze pro jednu volební stranu, na hlasovacím lístku můţe 

volič dát nejvýše čtyřem kandidátům preferenční hlas.  

 Na závěr mi nezbývá, neţ poţádat všechny občany o hojnou účast na volbách.    
Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

 

  



Společenská kronika     
 

Narození 
 

Červen 
 

Simona Galová 

 

Červenec 
 

Martin Blusk 

Vojtěch Pavlík 

Mojmír Bryška 

Běla Kuřimská 

 

Srpen 
 

Jakub Mlýnek  

 

Září 
 

Simona Stopková  

 

Svatby 
 

Srpen 
 

Ing. Aleš Hasník     Praha 

Mgr. Lenka Jurečková   Praha 

 

Marek Povolný Dolní Dunajovice 

Zdeňka Otýpková  Hustopeče 

 

Září 
 

Ing.Zuzana Buchtová Dolní Dunajovice 

Ing.Aleš Kunc Brno 
 

 

Jubilea 
 

Červenec 
 

Cecilie Klempová 

Libuše Bičanová 

 

Srpen 
 

Štěpánka Kňourková  

 

 

 

Drahomíra Šopáková  

Marie Kmentová  

Jana Vrábelová  

Marie Tiefenbachová  

Kateřina Klepáčková  

 

Září 
 

Vladimír Valerián  

Marie Volaříková  

DrahomíraDohaničová  

Ludmila Kopřivová  

Gabriela Římanová  

Marie Hrabcová  

Vladimír Štraus  

 

Úmrtí 
 

Červen 
 

Alois Válka   82 let 

 

Červenec 
 

Jan Opravil   55 let 

Josef Kalivoda 77 let 

Antonín Marek 62 let 

Šárka Skleňáková 41 let 
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