
 

Oslava folkloru doma i v zahraničí 
 

Sobota 13. června patřila 

v naši obci folkloru. Za velmi 

pěkného počasí probíhalo od 

l7. hodiny na tanečním parketu 

IV. zpívání muţských sborů. 

V programu účinkovaly sbory 

z Buchlovic, Bukovan, Dolních 

Dunajovic, Kostic, Kuklova 

(Slovensko), Kunovic, Kyjova, 

Lipova, Prušánek, Vacenovic 

a Ţdánic. Jejich výkony 

aplaudovalo více neţ 200 diváků. 

Po vystoupení sborů následovala 

beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou Šafrán. Podmanivé melodie lidových písní se 

ozývaly do pozdních večerních hodin. Poděkování za tuto zdařilou akci patří sponzorům i 

všem těm, kteří se podíleli na její přípravě a průběhu. 

 
 

Ve dnech 19. - 2l. června místní 

ţenský a muţský pěvecký sbor s 

cimbálovou muzikou Slováckého 

krůţku z Brna absolvoval zájezd 

do Košic. Zde tato tělesa ve městě 

a okolí vystupovala na folklorních 

slavnostech. Zájezdu se zúčastnili 

také představitelé obce. Všechna 

naše vystoupení byla úspěšná, o 

čemţ svědčil i vřelý ohlas publika. 

Škoda jen, ţe poslednímu 

vystoupení s mezinárodní účastí 

nepřálo počasí. Naše výprava byla 

všude provázena příznačnou 

srdečností a pohostinností pořadatelů a hostitelů. Akce byla dokladem toho, ţe rozdělení 

republiky nic nezměnilo na přátelství obou národů.  
  Stanislav Lačík 
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Jednání zastupitelstva obce 
  

 Dne 10. června se uskutečnilo 13. zasedání zastupitelstva obce. Jednání bylo přítomno 

14 zastupitelů a stejný počet občanů (alespoň tolik jich podepsalo prezenční listinu).  

 Hlavním bodem jednání bylo schválení závěrečného účtu obce za rok 2008. Obec 

v roce 2008 hospodařila s přebytkem 1,5 mil. Kč (příjmy 18,9 mil. a výdaje 17,4 mil.). 

 Zastupitelstvo také schválilo pravidla pro prodej pozemků z majetku obce: 1) Pozemek 

bude odprodán za nejvyšší nabídnutou cenu. 2) Pokud mezi zájemci o koupi je současný 

uživatel pozemku a jeho nabídka není nejvyšší, může ji dorovnat a pozemek odkoupit. 3) U 

stavebních pozemků bude při prodeji určen termín, do kterého musí být vydáno stavební 

povolení a obec bude mít předkupní právo k pozemku do kolaudace stavby.  

 Dalším bodem jednání bylo projednání petice občanů za obnovení provozu zastávky 

IDS JMK v obci. Nejdříve je nutno vysvětlit, proč došlo k ukončení napojení obce na IDS. 

Provoz byl zahájen 14. prosince 2008. Obcí v pracovních dnech projíţdělo 40 spojů linky 

540 a tyto projíţděly ulicí Poštovní. Prakticky okamţitě se na této ulici, která není stavěna 

na takové zatíţení, začaly objevovat poruchy na vodovodním řadu. Obec upozornila 

provozovatele autobusů na skutečnost, ţe průjezdem autobusů ulicí Poštovní jeho řidiči 

porušují dopravní předpisy. Firma BORS proto od poloviny února zajistila provizorní 

otáčení autobusů v prostoru před OÚ. S tímto řešením nesouhlasil vlastník pozemku, a 

proto bylo navrţeno otáčení autobusů mimo obec, které by však znamenalo zvýšení 

nákladů na provoz linky. Po jednání mezi zástupci obce, odboru dopravy KrÚ, firem 

BORS a KORDIS bylo rozhodnuto o omezení provozu linky 540 pouze na školní spoje, 

které mohou po ulici Poštovní projíţdět. Zastupitelstvo vzalo petici na vědomí a pověřilo 

radu obce tlumočit firmě KORDIS (koordinuje IDS JMK) připomínky občanů k úpravě 

jízdních řádů. 

 

Informace OÚ 
- Od počátku roku se výrazně změnila situace v nakládání s tříděným odpadem. Protoţe 

se výrazně sníţila poptávka, není separovaný odpad (plasty, sklo, papír) odebírán od obce 

bezplatně, ale obec musí platit za jeho odběr i dopravu svozové firmě. Upozorňujeme 

proto živnostníky, že jejich separovaný odpad nebude nadále na sběrném místě 

odebírán, protoţe toto místo je určeno pouze pro odběr separovaného odpadu z 

domácností. Důvodem je právě ta skutečnost, ţe odběr tohoto odpadu od ţivnostníků by 

zvyšoval cenu za svoz odpadu pro domácnosti. 

- S platností od 1. července jsou zrušeny všechny výjimky na neplacení poplatků za 

svoz odpadu. Znamená to tedy, ţe poplatek za svoz odpadu musí uhradit kaţdý občan 

s trvalým pobytem v obci, tedy i ten, který se v obci dlouhodobě nezdrţuje. 

- Poslední dobou se stalo, ţe některé děti vstupují, dalo by se říci, vloupávají se, do 

dvorů, sklepů i jiných prostor. Po konzultaci s policií doporučujeme, aby občané při 

zjištění této situace ihned na místo přivolali policii. 

- Stále častěji si děti hrají míčové hry na tanečním parketu na návsi. Nejenţe tím 

poškozují okolní budovy, ale tato hra je také nebezpečná tím, ţe děti často vyběhnou za 

míčem aţ do vozovky. Přitom nedaleko se nachází malé hřiště, které bývá prázdné. 
Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

 



Volební výsledky 
 

Ve dnech 5. - 6. 6. 2009 se uskutečnily volby do Evropského parlamentu. Jak volili  

občané Dolních 

Dunajovic, si můţete 

prohlédnout níţe. Ostatní 

politické strany získaly 

v obci méně neţ jedno 

procento hlasů. Podrobné 

výsledky jsou k dispozici 

na www.volby.cz. Z 1413 

zapsaných voličů se jich 

voleb zúčastnilo pouze 

275, to je 19,46 %. 

Volební účast nic moc, ta 

byla velmi podobná v celé republice.   
 Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

 

Vulgarismy, arogance, sprosté chování, krádeže - a co dál? 
 

 Začaly se v naší obci v poslední době projevovat ve větší míře neţ je únosné. Děti a 

mládeţ, jejichţ výchova je mnohdy postavena na jiných hodnotách, neţ jsou kázeň, 

slušnost, úcta a víra. 

 Opakovaně se setkáváme s případy poškozování cizího majetku, ať uţ obecního či 

soukromého, jako lámání dopravních značek, ničení keřů či stromků a podobně. Objevují 

se však i vnikání do cizích obydlí, sklepů a rekreačních objektů, odcizení drobností, 

postříkané fasády budov a tak by se dalo pokračovat dále. Většinou se jedná ze strany 

pachatelů o legraci, či formu „kulturního" vyţití. Nicméně je nutno si uvědomit, ţe je to 

pohled z jedné strany. Pokud se budeme umět vţít do role poškozeného, uţ to taková 

sranda není. Je jen otázka času, neţ někdo v sebeobraně nebo při ochraně vlastního 

majetku neudrţí emoce na uzdě a začne se bránit mírou nepřiměřenou. Nikomu se pak asi 

nebudeme divit, pokud sáhne k hrubším způsobům. V ţádném případě tímto nechci 

nabádat k hrubému zacházení s kýmkoliv.  

 Nicméně dnešní doba si vyţaduje podstatně větší opatrnost a ostraţitost před kaţdým, 

kdo za námi přichází nezván.  

 Pevně věřím, ţe známé případy, které se staly v nedávné minulosti se dále nebudou 

opakovat a  aktéři si najdou smysluplnější zábavu, protoţe jinak je ţádná slušná 

společnost v budoucnosti nemůţe přijmout mezi sebe a vţdy budou na okraji ... 

Luboš Hron 

Název strany Počet hlasů V procentech 

Občanská demokratická strana 79 29,04 

Česká str. sociálně demokrat. 50 20,58 

Komunistická str. Čech a Moravy 47 17,27 

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  27 9,92 

Suverenita  13 4,77 

Věci veřejné  11 4,04 

Moravané    6 2,20 

SNK Evropští demokraté 6 2,20 

Libertas.cz   5 1,83 

Strana zelených    4 1,47 
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JEZDECKÉ ZÁVODY 
 23. 5. 2009 proběhl jiţ III. roč ník jarních 

jezdeckých závodů v Dolních Dunajovicích. Počasí 

nám přálo, tak jsme se těšili hojnému počtu diváků i 

samotných startujících. Během dne proběhlo pět 

soutěţí. V parkuru pony zvítězila jezdkyně z 

domácího klubu JK M+M Dolní Dunajovice 

Kateřina Švandová s Tommíkem, taktéţ naše 

svěřenkyně vyhrála hlavní parkur odpoledne - Cenu 

Dolních Dunajovic - Denisa Domesová s Normou. 

Parkur 80cm vyhrál Pavel Průdek se Sedrikem z 

Rakvic. Ve velmi zajímavé disciplíně MINI-MAXI 

zvítězila Dana Komárková s Cassandrou, která 

překonala výšku překáţky 150cm. Na závěr dne 

jsme uspořádali jízdu zručnosti pro naše nejmenší. 

Díky sponzorům jsme mohli všechny zúčastněné 

obdarovat poháry, stuţkami a věcnými cenami. 

Věříme, ţe se jezdecké závody stanou v naší obci 

tradicí. Děkujeme všem sponzorům a všem, co nám pomáhali s organizací  
   Za JK M+M Dolní Dunajovice, Domesová Michaela 

 

Výzva občanům - „Svatební den“ 
Chceme uspořádat výstavu 

svatebních fotografií, případně 

svatebních šatů a podobně. Výstava 

by ukázala slavnostní okamţiky 

ţivota obyvatel obce, jak se v 

průběhu času mění móda, zvyky a 

tak dále. Bylo by jistě zajímavé 

poskytnout fotografie svoje, rodičů 

a prarodičů - tedy fotografie 

několika generací. 

Z fotografií - kopií by pak bylo 

vytvořeno album, jako další příloha 

ke kronice obce pro budoucí 

generace. 

Fotografie můţete poskytnout: 

• OÚ u paní Bičanové, nebo Dvořákové,  

• nebo na adresu: Filip Hron, Kostelní 417 

Samotná fotografie by měla: 

- být doplněna o informaci o roku svatby, případně jména páru 

- zobrazovat samotný svatební pár nebo celou skupinu svatebčanů 

Fotografie budou bez poškození šetrně zpracovány do kopií skenováním a vţdy podle 

dohody v nejkratším moţném termínu vráceny poskytovateli.       Mgr. Filip Hron 
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Den dětí v naší obci 
 28. a 30. května ţily Dolní 

Dunajovice oslavami Dne dětí. Za první 

akcí stojí paní učitelky z mateřské školky 

v Dolních Dunajovicích, které na 

místním hřišti uskutečnily setkání 

maminek a dětí za účelem poskládat 

několik krásných velikých jarních 

obrázků, a to z barevných víček od 

umělohmotných petlahví. Počasí bylo 

milosrdné a před tím, neţ se opravdu 

pořádně rozpršelo, nechalo všechny 

zúčastněné plně projevit svůj mimořádný umělecký talent. Starší děti pak měly moţnost si 

zařádit v sobotu, kdy pro ně SRPŠ při ZŠ Dolní Dunajovice uspořádalo oslavu v podobě 

soutěţí, následných odměn a grilovaných klobás. I v tento den se počasí umoudřilo právě 

v čas a děti si mohly zasoutěţit nejen v tělocvičně místní školy, ale i venku, na sluníčku. 

Účast na obou akcích byla i navzdory proměnlivé obloze hojná, všichni se dobře bavili a 

uţ teď se těší, co na ně paní učitelky a maminky příští rok zase vymyslí. 

 

Den matek 
 Český červený kříţ a Obecní úřad Dolní Dunajovice uspořádali 10. 5. 2009 slavnostní 

Den matek. Bohatý kulturní program připravily učitelky MŠ a ZŠ, vystoupil folklorní 

soubor Dunajek, Malučký i Velký, 

cimbálová muzika Píšťalenka, ţenský 

pěvecký soubor a muţáci. Matkám 

poblahopřál starosta Mgr. Hasník a pan ing. 

Tichý. 

 Občerstvení obstaraly členky ČČK. Ke 

zdárnému průběhu celé slavnosti přispělo i 

pěkné počasí a já věřím, ţe všichni přítomní 

byli spokojeni. 

 Za ČČK bych chtěla poděkovat 

sponzorům, pekárně za moţnost pečení 

koláčů, prodejně MaJa za zajištění občerstvení a také Vinofruktu. Poděkování patří také 

všem členkám ČČK, které se na akci podílely a také paní Marii Bravencové, která v 

předstihu zajistila některé účinkující.     
           Marie Martincová, předsedkyně ČČK 

 

Vážení rodiče, 

13. května 2009 byli všichni prvňáčci přivítáni mezi čtenáře. Protoţe uţ umíme všechna 

písmenka a můţeme si číst celé knihy, navštívili jsme místní knihovnu, kde malí čtenáři 

obdrţeli členskou průkazku. Pokud by děti měly zájem půjčovat si knihy i v příštím roce, 

mohou rodiče tuto průkazku příští rok prodlouţit za poplatek 20,-- Kč. 

Věřím, ţe toto je jedna z moţností, jak v dětech vzbudit zájem o čtení knih i v době 

televize, počítačů, videa a videoher. 
 Mgr. Jana Osičková, třídní učitelka I. třídy 



„Musíš se hodně učit, abys poznal, jak málo toho víš“ M.de Montaigne.  
  

   Podařilo se nám absolvovat s ţáky všechny akce tak, jak jsme si je naplánovali ve školním 

roce 2008 – 2009.  

    31. 10. 2008 uskutečnilo 46 ţáků 8. a 9. třídy se 4 pedagogy exkurzi do hlavního města. 

Navštívili Parlament ČR, kde mohli vidět probíhající schůzi v poslanecké sněmovně. Dále byli 

v Národním divadle a prošli historickým centrem Prahy.  

   V říjnu jsme se zapojili do projektu podporujícího výuku jazyků na školách společně se 

školami v Drnholci, Ivani, Novosedlích, a Hrušovanech nad Jevišovkou. Projekt se nazýval 

„Jak šel Honza do světa“. Ţáci od 3. třídy nacvičili dramatické vystoupení v anglickém jazyce, 

od 6. třídy tvořili vlastní projekty. V kategorii 3. –  5. třída se zapojili všichni ţáci. 21. 11. jsme 

uspořádali školní kolo, 28. 11. předvedli ţáci své výkony dětem z MŠ a 3.12. se vítězové ze 

školního kola zúčastnili finále v ZŠ v Drnholci. Naše děti se v konkurenci ostatních 4 škol 

neztratily, vystoupení 11 ţáků z 5. třídy se velmi líbilo, za starší kategorie Kateřina 

Michálková ze 7. třídy a Adriana Baláţová z 9. třídy obsadily 3. místo. Všichni obdrţeli 

diplomy, drobné dárky, hlavně však získali nové zkušenosti.  

    Od října 2008 opět prodáváme „školní mléko“, dotace je niţší, mléko je za 6,- Kč. Děti si ho 

kupují, coţ nás těší. 

    Rok 2009 jsme začali hned 5.1. zdařilou akcí „Koncertem tříkrálovým“ v domě K. Rennera. 

Vystoupilo zde 15 interpretů hudby ve hře na housle, kytaru a klavír a také ve zpěvu.  

   Od března se ţáci naší školy zúčastnili různých soutěţí. Nejprve uvedu ty sportovní: florbal, 

sálová kopaná, fotbalové turnaje „Donald Cup“ pro mladší ţáky, „Cola cola Cup“ pro starší 

ţáky, turnaje ve vybíjené. Mladší ţáci se dostali do okresního kola. Pravidelně se naši ţáci 

zapojují do soutěţe v matematice. Letos jsem uspořádali také soutěţ v recitaci, Marie Bařinová 

z  5. tř. se dostala aţ do krajského kola v Brně. Jiţ tradičně úspěšní jsme v dopravní soutěţi 

mladých cyklistů – BESIP. Druţstva mladších i starších ţáků suverénně vyhrála okresní kolo a 

v krajském kole v Oslavanech obsadili mladší – Schnelly Dominik, Vrábel Jan, Bařinová 

Marie, Hasoňová Marie – krásné 4. místo. Starší – Kňourek David, Zlámal Petr, Číţová 

Karolína, Pavlíková Soňa – dosáhli 6. místa. Soutěţ je velmi náročná, děti  

a p. učitelka Trčková jí věnují spoustu času, zaslouţí si naše uznání. Hlídka mladých 

zdravotníků – 5 ţáků z 9. třídy – absolvovala soutěţ v kempu v Břeclavi.  

   Také jiţ tradičně se zúčastňujeme soutěţí pořádaných Centrem ekologické výchovy při 

CHKO Pálava „Krajinou Rudolfa Gajdoše“, „Pálava, jak ji mám rád“.  Je to soutěţ výtvarná a 

literární. Byli oceněni ţáci 2. třídy v Perné a Jitka Maříková ze 7. třídy.  

Ve výtvarné a literární soutěţi „Poţární ochrana očima dětí 2009“, byly okresní odbornou 

radou pro mládeţ oceněny opět děti z Perné, Miroslav Valerián ze 4. třídy, Martin Soukup ze 

7. třídy. 

    Ve školním roce 2008 – 2009 navštěvovalo naši ZŠ 206 ţáků; 116 na 1. stupni; 90 na 

2. stupni. 128 ţáků je místních, 47 z Perné, 23 z Brodu nad Dyjí, 3 z Březí a 3 z Horních 

Věstonic; 1 z Pasohlávek a 1 z Nového Přerova. 

  Z 9. třídy vychází 24 ţáků, 16 na studijní obory a 8 na učební obory. 8 ţáků z 5. třídy 

skládalo zkoušky na Gymnáziu v Mikulově, 8 jich bylo přijato.  

Do 1. třídy šk. r. 2009 – 2010 jsme v lednu zapsali 23 ţáků v Dolních Dunajovicích a 9 ţáků v 

Perné. Bude nás zase méně? Můţete počítat sami. 
                                                                               Mgr. Sylva Šlosarová, zástupce ředitele 

 

 

 



TJ Sokol Dolní Dunajovice 
 

    Tak uţ nám zase začalo léto, čas dovolených a prázdnin, to ale neplatí ve sportu a 

fotbalu zvlášť. Toto je období příprav a chystání se na nový soutěţní ročník a s ním 

spojené rozhodování, kdo bude hrát, kdo bude trénovat a kdo se o všechno postará. Jiţ 

řadu let se potýkáme s nedostatkem nejen hráčů, ale i těch, kteří by byli ochotni se zapojit 

do činnosti naší organizace. Bohuţel tento stav se netýká pouze naší obce, ale je to trend 

všeobecný. Nejen, ţe je mnoho dalších moţných aktivit, ale je také čím dál větší 

pohodlnost a někdy i lhostejnost. Však on se o to někdo postará, nebo to nějak dopadne. 

Během posledních let to dopadlo tak, ţe mládeţ takřka ztratila zájem o sport a fotbal tam 

samozřejmě patří téţ. Ten má navíc tu nevýhodu, ţe se nedá hrát ve dvou nebo v pěti 

lidech, ale je nutné mít 11 hráčů a navíc několik náhradníků a taky trenéra a vedoucího. 

V případě ţe máte 2 nebo 3 muţstva o více ani nemluvím, tak uţ je to dost velký počet na 

to, aby to bylo jednoduché a hlavně aby to fungovalo. 

   V současné době se nám daří drţet muţstvo přípravky ţáků, ale potřebovali bychom, 

aby se více zapojili rodiče. V této kategorii jsou děti od 6 let a ti jak jistě uznáte, potřebují 

podstatně větší péči a pomoc neţ ţáci starší. U ţáků se nám podařilo obnovit spolupráci s 

Pernou a budeme mít jedno společné muţstvo, které bude hrávat na našem hřišti před 

utkáním muţů. Dorost je největší problém, protoţe počet hráčů je takový, ţe se muţstvo 

nedá postavit. Pro ty co chtějí fotbal opravdu hrát, je dohodnuté hostování v Perné nebo 

Mikulově.  U muţů je situace obdobná jako u mládeţe, smysl pro odpovědnost se u 

některých vytratila, a to ţe to dělá kaţdý pro sebe, ale bez 11 hráčů to nejde, si mnoho z 

nich neuvědomuje. Do nového ročníku jsme přihlásili i ,,B“ muţstvo, aby měli moţnost i 

ti, kteří fotbal hrát chtějí, ale z různých důvodů nemůţou pravidelně trénovat a také 

hrávat. Doufám, ţe je to příleţitost, kterou všichni, jichţ se to týká, vyuţijí. Utvoří se 

parta lidí a ta se bude podílet na tom, aby náš sportovní areál pomalu nechátral, ale nadále 

zůstal naší chloubou. 

S přáním příjemně proţitého léta                 

 Roman Pekárek, předseda TJ 

 

 

Školní rok v MŠ  
skončí dnem 26. 6., protoţe budova se bude připravovat k malování. 

 Prázdninový provoz je pro děti zaměstnaných maminek zajištěn. Do ZŠ odchází 19 

dětí, jedno dítě má odklad školní docházky. V březnovém zápisu bylo zapsáno 16 dětí. 

Nový školní rok zahájíme v počtu asi 50 dětí. 

 Chtěla bych se zmínit o zdařilé akci na malém hřišti – „Skládání s barevnými vršky", 

které se líbilo nám všem, rodičům i dětem. Před koncem školního roku jsme ještě 

navštívili brněnskou hvězdárnu a ZOO. Na závěr jsme se rozloučili s našimi předškoláky, 

pro které byla připravena malá oslava. 

 Pěkné prázdniny dětem a rodičům, hodně sluníčka, ţádné úrazy a v nově vymalované 

MŠ v září nashledanou.        Vladimíra Šomanová, ved. uč. MŠ 

 

 

 



Kulturní akce 
Léto 2009  
 

Červen 
 

První prázdninová zábava   (SRPŠ) 

27. června   ve 20 hodin 
 

Červenec 
 

Červencová noc   (TJ Sokol) 

11. července  ve 20 hodin 
 

Pytlácká noc  (Myslivecké sdruţení) 

25. července  ve 20 hodin 
 

Srpen 
 

Letní slavnost vína  (Tenisový klub) 

8. srpna 
 

Hodečky  (DNS Dunajek) 

16. srpna (neděle) 
 

Předhodová zábava (TJ Sokol) 

28. srpna (pátek) 
 

Hody  (TJ Sokol) 

29. a 30. srpna 
 

Září 
 

Vinobraní  (ČZS) 

19. září 

 

Všechny letní akce se uskuteční na návsi, 

v případě nepříznivého počasí mohou být 

přesunuty do kina 
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Společenská kronika     
 

Narození 
 

Březen 

Adam Machara   
 

Duben 

Filip Prokeš 
 

Červen 

Karolína Dvořáková  
 

Svatby 
 

Duben 

Ing. Alena Studynková   D. Dunajovice 

Ing. Miloš Choura  České Budějovice 
 

Červen 

Kateřina Kopřivová Dolní Dunajovice 

Jiří Studeník   Vlasatice  
 

Jubilea 
 

Duben 
 

Ludmila Hostašová 

Markéta Malíková 

Filip Hron 

Marie Slezáková 
 

Květen 
 

Anna Ţamberská 

Amálie Pitrová 

Ludmila Valigurová 

Ludmila Maťáková 

Jan Moravčík 
 

Červen 
 

Kristina Kratochvílová 

Olga Pitrová  

 

Úmrtí 
 

Duben 
 

Karel Machara   58 let 
 

Květen 
Jindřich Pfeffer  60 let 
 

Červen 
Marie Janošková   85 let 

 


