
 

 

 Vesnice roku 
 

 Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od 

roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na 

rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy 

vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout 

aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, 

ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. 

 Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod 

názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z 

vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo 

zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007. 

 Obec Dolní Dunajovice se soutěže v letošním roce účastnila potřetí. V roce 2002 se 

jednalo spíše o formální účast. V roce 

2010 jsme byli úspěšní, když obec 

získala Diplom za vzorné vedení 

obecní knihovny a naše knihovna byla 

také oceněna v celostátní soutěži 

Knihovna roku. Peněžní cenu 

60 000 Kč jsme použili při 

financování plošiny pro bezbariérový 

přístup do knihovny. 

 V letošním roce se do soutěže 

zapojilo 273 obcí ze třinácti krajů, 

v Jihomoravském kraji soutěžilo 15 

obcí. Hodnotící komise navštívila obec 

v pondělí 17. června. Na návštěvu obce měla komise vyhrazeny přesně dvě hodiny. 

V tomto čase jsme členy komise seznámili se životem v obci, provedli je po obci, 

ukázali jsme rekonstruovanou tělocvičnu ZŠ a na závěr byla připravena malá degustace 

z produkce dunajovických vinařství. Také v letošním roce jsme ze soutěže neodešli 

s prázdnou, obec při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže obdrží mimořádné ocenění 

„Za aktivní zapojení seniorů do života obce“. Pro úplnost je nutné doplnit, že Vesnicí 

roku Jihomoravského kraje se staly Šakvice.    

 Na závěr chci poděkovat Vinařství Zámečník, Vínu Holec, Vinařství Šoman za 

bezplatné poskytnutí vzorků pro degustaci a Vinařství Balážovi navíc i za poskytnutí 

prostor pro degustaci.      Mgr. Josef Hasník, starosta obce 
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Informace OÚ 

 12. června 2013 se uskutečnilo 14. zasedání zastupitelstva obce. Hlavním bodem 

jednání bylo schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce za rok 2012. Celkové 

příjmy obce za rok 2012 byly 20 586 240 Kč a výdaje 16 619 290 Kč. Přebytek rozpočtu 

3 966 950 Kč byl použit především k uhrazení pohledávek z roku 2011 (rekonstrukce 

tělocvičny). Při přezkoumání hospodaření Obce Dolní Dunajovice za rok 2012 

auditorem, nebyly zjištěny v účetnictví obce chyby a nedostatky.  

 Zastupitelstvo obce rozhodlo také o prodeji bytového domu č.p. 417 stávajícím 

nájemníkům. 

 Rada obce se rozhodla využít nabídky Města Mikulov a uzavřela smlouvu s 

Městskou policií Mikulov, na základě které, bude Městská policie Mikulov oprávněna a 

povinna zasahovat v obci Dolní Dunajovice. Hlavním úkolem městské policie bude dbát 

na dodržování veřejného pořádku, dodržování dopravních předpisů (především 

parkování a rychlost) a také by její přítomnost v obci měla zabránit ničení jak veřejného 

tak soukromého majetku. Aby smlouva s Městskou policií Mikulov vstoupila v platnost, 

musí ji ještě odsouhlasit Krajský úřad. Následně budou občané informováni místním 

rozhlasem a na úřední desce o tom, že např. při rušení nočního klidu, nebo při podezření 

na poškozování majetku mohou přivolat hlídku MP na telefonním čísle 156 (podrobněji 

mp.mikulov.cz). 

 Po 14 letech provozu bylo provedeno předláždění části tanečního parketu na návsi a 

při té příležitosti byla provedena i úprava elektrických rozvodů v areálu. Protože stále 

dochází k poškozování zařízení na návsi, rozhodla rada obce aby, pokud to bude 

technicky možné, byla v prostoru návsi umístěna kamera MP Mikulov. 

 Jak jsme již dříve informovali, je prováděna úprava zeleně na hřbitově a dalších dvou 

parcích v obci. V dubnu byl hřbitov předán firmě, která rekonstrukci provádí a nyní má 

status staveniště. Větve, které zbyly po kácení stromů, budou následně štěpkovány a 

využity k ošetření výsadeb. Je smutné, že někteří občané do nich odhazují odpad 

z hrobů. Samotná realizace stavby byla pozdržena záplavami, které postihly i firmu, 

která má práce provádět. 

 Začátkem prázdnin byla také zahájena rekonstrukce v budově MŠ. Vzhledem 

k rozsahu prací a nemožností zajistit náhradní prostory, musel být provoz MŠ přerušen 

jak v červenci, tak v srpnu. Rodičům dětí se za způsobené komplikace alespoň touto 

cestou omlouváme.      
Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

Parkování v obci 
 Rada obce v souvislosti s podpisem dohody s MP Mikulov řešila opět problematiku 

parkování v obci. Protože automobily parkují stále častěji v rozporu s pravidly silničního 

provozu, bude jedním z hlavních úkolů MP v obci tento problém řešit.  

 Rada obce proto dává občanům následující nabídku. Do konce srpna si občané 

mohou zaslat žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa na pozemku obce (mimo 

komunikaci). Žádost musí obsahovat přesné vymezení místa včetně schematického 

náčrtku. Všechny žádosti budou konzultovány se zástupci městské policie a odboru 

dopravy. Pokud bude navržené místo odsouhlaseno, bude se zájemcem podepsána 

dohoda o nájmu a ten si na své náklady může parkovací místo zřídit. Parkování 

v rozporu s dopravními předpisy bude postihováno.          Mgr. Josef Hasník, starosta obce 



Virtuální naučné stezky už i na Mikulovsku 

 

 V návaznosti na rozvoj mobilních 

komunikačních technologií se rozvíjí i 

mnohé další oblasti. Jednou z nich jsou i 

služby turistům i obyvatelům jednotlivých 

regionů. Jednu takovou novou službu bych 

vám ráda představila.  

 V uplynulých dnech se v obcích a 

chráněných územích mikulovského 

mikroregionu objevily malé zelené 

informační tabulky (30x10 cm) – tzv. 

tagglisty, ale v souvislosti s touto službou se 

můžete setkat i s výrazy jako bee tagg, QR 

kód, virtuální naučná stezka, stezka pro 

mobilní telefon. Vždy ale jde o jednu věc. 

Představte si, že jste turista a chcete se na 

výlet připravit. Víte, že v oblasti, do které 

směřujete, jsou instalované tagglisty. Máte 

telefon s fotoaparátem a přístupem na 

internet. Chcete se o oblasti rychle a krátce 

něco dovědět. Máte všechny předpoklady 

využít přednosti naučné stezky v telefonu. V 

klidu domova si přes www.taggmanager.cz 

nahrajete jednoduchou aplikaci (některé 

telefony ji již v sobě obsahují). V terénu pak 

najdete tagglist, otevřete aplikaci a vyfotíte 

kód. Ten vás přesměruje na webovou 

stránku s informacemi o obci, chráněném 

území, jeho zajímavostech, atd. Text je vždy 

doplněn fotografiemi či obrázky. Informaci si můžete po přečtení v mobilu ponechat, 

nebo vymazat. Nebo si vše prostudovat předem u počítače a do terénu vyrazit vybaven 

veškerými informacemi.  

 Celkem na území mikroregionu je momentálně nainstalovaných 80 zastavení v 8 

stezkách – sídla mikroregionu (2 stezky), NS Děvín, NS Věstonická nádrž, NPR 

Tabulová hora, Růžový vrch a Kočičí kámen, Chráněná území, Natura 2000 a Památné 

stromy.  

 Tyto první tagglisty v regionu vznikly díky iniciativě Vzdělávacího a informačního 

střediska Bílé Karpaty, které získalo finanční prostředky pro projekt Naplňování 

Karpatské úmluvy na Ostrožsku-Horňácku a Mikulovsku z Revolvingového fondu 

Ministerstva životního prostředí.    
  Eva Řezáčová, CEV Pálava 

www.cev.palava.cz 

 

 

 



Oslava Dne matek 

Tak jako několik let předchozích, i v letošním roce uspořádala MO ČČK ve 

spolupráci s OÚ druhou květnovou neděli oslavu Dne matek.  

Protože letošní květnové počasí bylo velmi vrtkavé, uskutečnila se oslava v sále 

místního kina, které bylo zaplněné tak, že organizátoři museli ještě přidávat lavice k 

sezení. 

 Po úvodním přivítání 

maminek, babiček a všech 

přítomných, které provedl 

starosta obce Mgr. J. Hasník, 

zahájil kulturní program se 

svým vystoupením dětský 

folklorní soubor Dunajek. 

Poté následovalo s krásným 

kulturním pásmem vystoupení 

dětí z mateřské školy a žáků 

místní základní školy. Velký 

potlesk a ovace provázely vystoupení dětí z kroužku „Cvičíme pro radost“ pod vedením 

pí. Katky Valeriánové. Poté ještě vystoupily studentky tanečního kroužku při Domě dětí 

v Mikulově. Závěr kulturního programu, jako každoročně, ukončil mužský a ženský 

sbor. 

 V průběhu kulturního vystoupení roznášely členky ČČK všem přítomným 

ženám kávu a koláčky, které upekly v místní pekárně. Všechny ženy po skončení 

programu odcházely nejen s krásnými zážitky, ale i s perníčky, které pro ně upekla a 

krásně nazdobila pí. Hana Zugárková. 

 Závěrem je třeba poděkovat všem členkám ČČK, které se podílely na přípravě a 

vlastním průběhu oslav, Obecnímu úřadu za finanční podporu, Pekařství MaJa za 

vstřícnost s upečením koláčků v místní pekárně a v neposlední řadě všem účinkujícím a 

učitelkám, které s dětmi připravily krásný program.   za ČČK A.Helísková 

 

Letní krojované hodky 
 

 V sobotu 1. června uspořádala 

krojovaná chasa třetí ročník „Letních 

krojovaných hodků“. Nepříznivé počasí 

sice trochu posunulo program, ale ten 

nakonec proběhl v plném rozsahu. 

Průvod vyrazil od restaurace Praha za 

doprovodu dechové hudby Pivoňka 

z Hlohovce pro prvního stárka a potom 

už na náves „pod máju“. 

 Již druhým rokem se hodků 

zúčastňují bývalí němečtí obyvatelé 

Dolních Dunajovic, kteří spolufinancují hudbu. Díky jejich příspěvku je tedy vstupné na 

akci dobrovolné. Zvláště oni jsou unešení krásou krojů a poměrně obtížně se jim 



vysvětluje, že takto se dunajovská 

mládež baví dobrovolně a ráda. 

Navíc si tuto akci i sama organizuje. 

 O občerstvení se kromě 

tradičního bufetu staraly také členky 

místního SPCCH, díky kterým 

přítomní netrpěli hladem.  

 Počasí se sice stále měnilo, ale 

těm, kteří si našli cestu, na sobotní 

náves náladu nezkazilo. Možná, 

právě proměnlivé počasí zabránilo 

tomu, aby tuto vydařenou akci 

navštívilo více místních. Často slýcháme nářky, že jsou mladí leniví a nic se jim nechce 

dělat, že se jim musí všechno přinést až pod nos. Není to pravda, právě Krojovaná chasa 

Dolní Dunajovice ukazuje, že když se chce, tak právě mladí umí zorganizovat pěknou 

kulturní akci, na které se pobaví nejen sami, ale připraví zábavu i pro ostatní.   
Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

TJ Sokol Dolní Dunajovice 

 Dovolte mi, abych Vás po nějaké době informoval o dění v místním Sokole. 

 Zima se nám letos trochu protáhla a tak i fotbal čekal na zahájení jarní části sezóny 

déle, než jsme zvyklí. Nebudu se rozepisovat o podrobnostech, ale po posledních 

utkáních sehraných 23. 6. můžeme říci, že naše mužstvo mužů i přes problémy se 

zraněním některých hráčů a jiných skutečností se zachránilo ve III. třídě a v novém 

soutěžním ročníku se bude snažit o podstatně lepší výsledky. 

 Dorost, který je veden společně s FC Pálava Mikulov, dokázal to, co bylo přáním na 

začátku a to vítězství v 1. třídě a postup do krajského přeboru. Zde budou muset být 

utvořena mužstva mladšího a staršího dorostu. Hráči budou z Mikulova, Březí, 

Strachotína a Dolních Dunajovic. To přispěje ke zkvalitnění rozvoje hráčů v daných 

věkových kategoriích. Pro naši organizaci to znamená ukončení jedné éry mládežnické 

kategorie, protože v nových týmech budeme zastoupeni jen několika hráči. Je to dáno 

nezájmem mládeže o sport.  

 I přes tyto skutečnosti musím pochválit naše nejmenší hráče z přípravky a to včetně 

jejich rodičů, kteří svým přístupem napomáhají k udržení této věkové kategorie. Sehráli 

jsme čtyři turnaje za účasti čtyř mužstev a na třech jsme se stali vítězi. Završením celé 

sezóny byl okresní turnaj přípravek v Moravském Žižkově v neděli 23. 6., kde jsme v 

konkurenci silných mužstev z Břeclavi, Mikulova a jiných, za přispění několika hráčů z 

Perné důstojně reprezentovali naši TJ Sokol. Tady bych znovu rád připomněl, že je 

možné stále přivést děti ve věku 5 až 10 let a zapojit je mezi naše nejmenší hráče. To 

sebou nese nejen sportovní vyžití, ale také možnost členství ve Fotbalové asociaci a z 

toho plyne výhoda v podobě slevové karty na nákup zboží a služeb. 

 Součástí naší jednoty je také oddíl rugby, který na místním hřišti zatím sehrál dvě 

mistrovská utkání. Na měsíc září se připravuje velký turnaj, který se v loňském roce 

setkal s velkým zájmem veřejnosti. 

 Na závěr chci poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem spolupodílejí na činnosti 

TJ Sokol Dolní Dunajovice.      Roman Pekárek 



Škola v přírodě Karolinka 

 3. 6. 2013 vyrazili žáci 1. a 2. třídy společně s pedagogickým doprovodem na Školu 

v přírodě do Beskyd. Ubytování bylo zajištěno v Horské chatě Karolinka. Po dlouhé 

deštivé cestě jsme unaveni dorazili k cíli, personál chaty už nás netrpělivě očekával. 

Ubytovali jsme se, posilnili obědem a vydali se na průzkum okolí v pláštěnkách a 

gumácích. Před večeří jsme si odpočinuli u soutěže o pexesového krále, v našem případě 

královnu. V podvečer nás čekalo čtení a psaní do deníků ze ŠvP, pak hygiena a spánek 

daleko od rodičů (pro někoho poprvé). 

 První den děti statečně zvládly a probudily se plny očekávání do dne dalšího. Ale 

nebudeme zdržovat popisem jednotlivých dnů. Škola v přírodě probíhala od úterý do 

čtvrtku zhruba stejně. Dopoledne se děti učily a odpoledne jsme chodili na procházky. 

Ve středu jsme došli až ke Zvonici, kde jsme si prohlédli výstavu Barbín v různých 

kostýmech známých osobností z české i zahraniční kultury a politiky. Nakoupili jsme 

dárečky pro své blízké a vydali se zpět na chatu, kde nás už paní kuchařky čekaly s opět 

výbornou večeří. Ve čtvrtek se konečně ukázalo sluníčko a my se po obědě a krátkém 

odpočinku vydali do Trojanovic do lanového centra Tarzánie. Čekalo nás zde, ale opět 

deštivé počasí, přesto jsme si vše náramně užili. Tady nemůžeme zapomenout na velkou 

pochvalu a ocenění pro děti, které zvládly větší lanovou dráhu. Byly velmi statečné a 

odvážné!! Ocenění jsme předali dětem na chatě, společně s vyhodnocením úklidu pokojů 

(mimochodem vyhráli chlapci! ;-) a následovala zábava v podobě diskotéky! No a večer! 

Stezka odvahy! Všechny děti ji zvládly!!! Unaveni a plní dojmů a zážitků všichni ulehli 

naposledy do postýlek. Ráno nás čekalo balení a výlet do dřevěného městečka v 

Rožnově pod Radhoštěm. Prohlídky chaloupek, nákup posledních dárečků a suvenýrů a 

VZHŮRU DOMŮ!! 

 Celý pobyt na Škole v přírodě hodnotíme velmi kladně. Děti byly hodné a aktivní. 

Ubytování a stravování v pořádku. Věříme, že si děti přivezly spoustu zážitků, poznatků 

z přírody v lese a zkušeností z pobytu mimo rodinu. Ještě jednou jim všem vyslovujeme 

velkou pochvalu! 

 Děkujeme p. J. Vráblovi za zajištění dopravy a SRPŠ za příspěvek na dopravu. 
Mgr. Burešová Sylva, tř. uč.1.třídy, Mgr. Osičková Jana, tř. uč. 2.třídy,  

Mgr. Gilová Lenka, ped. doprovod, Svobodová Oldřiška, ped. doprovod. 

 

A když dojde sobotěnka 
 Pod tímto názvem mužský sbor již po sedmé v sobotu 6. 7. pořádá setkání mužských 

sborů. Letos se setkání spolu s místními zpěváky zúčastní sbory z Kyjova, Bukovan, 

Bořetic, Staré Břeclavi, Kozojídek a Březí, hrát bude cimbálová muzika Šmytec. Pořad 

začíná v 18 hodin na tanečním parketu, od 19.30 hodin bude beseda u cimbálu. 

   Náš sbor se podobných akcí pravidelně zúčastňuje v různých obcích, často bývá víc 

účinkujících než zpěváků. Mohu ale rád konstatovat, že to neplatí pro naši obec, protože 

u nás mají všechny folklorní akce řadu příznivců jak místních, tak i pravidelných 

návštěvníků a obyvatel okolních vesnic. 

   Chci touto cestou poděkovat sponzorům (Jihomoravský krajský úřad, Obecní úřad, 

místní vinaři) a všem ostatním, kteří nám jakkoliv pomáhají.  

   Doufáme, že nám počasí (v letošním roce značně nevyzpytatelné) bude přát a těšíme se 

na setkání s Vámi u dobrého vína a pěkných slováckých písniček. 
Ing. Pavel Bravenec, vedoucí sboru 



Letní otevřené sklepy v Dolních Dunajovicích 
 

 Po zkušenosti z loňského roku se vinaři v Dolních Dunajovicích rozhodli nabídnout 

návštěvníkům obce možnost navštívit jednotlivá vinařství. Znamená to, že každý týden 

od 1. 7. do 1. 9. bude v provozu jedno vinařství. 1. 7. – 7. 7. Vinařství Balážovi, 8. 7. – 

14. 7. Vinařství Mlýnek Filip, 15. 7. – 21. 7. Vino Holec, 22. 7. – 28. 7. 

WINEMORAVIA – Hamerník Matěj, 29. 7. – 4. 8. Vinařství Tichý, 5. 8. – 11. 8. 

Vinařství Zámečník, 12. 8. – 18. 8. Vinařství Šoman, 19. 8. – 25. 8. Vinařství 

Bařina Petr a 26. 8. – 1. 9. Vinařství Šustr. Ve vinařství, které není v určitém týdnu 

otevřeno, je možné si návštěvu dohodnout individuálně.          Kolektiv místních vinařů 

 

Požární ochrana na ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice 
 

 V pátek 21. června 2013 zavítali dobrovolní hasiči z Perné dvěma vozidly, Avií a 

Tatrou 148, na místní 

základní školu, aby 

žákům předvedli činnost 

mladých hasičů a 

vybavení perenské 

jednotky. Po 9. hodině 

dorazila obě vozidla na 

školní zahradu. Z 

cisterny byla napuštěna 

voda do připravené 

plechové nádrže. 

 Nejprve provedly 

děti z kroužku mladých 

hasičů navštěvující 3. a 

5. třídu ZŠ požární útok, 

což je jedna z disciplín 

hry Plamen, na kterou se 

připravují téměř celý rok.  Následně si s pomocí mladých hasičů útok mohlo s nadšením 

vyzkoušet i několik dalších žáků školy. Poté si děti prohlédly výzbroj hasiče, např. 

dýchací přístroj Saturn S5, vysílačku atd. Základní výstroj, kterou má hasič u zásahu, 

byla názorně předvedena na jednom z žáků. Následovala praktická ukázka použití lafety, 

která je umístěna na nástavbě vozidla Tatra. 

 Na závěr byly děti stručně poučeny o požární prevenci, zejména o tom, čemu se 

vyhýbat o prázdninách, aby nezapříčinily požár. 

 Tato akce dobrovolných hasičů z Perné se u žáků naší školy setkala s velkým 

ohlasem. Všem se velmi líbily ukázky s vodou a možnost vyzkoušet si požární útok. 

 Věříme, že toto setkání s nimi nebylo poslední a těšíme se na další v příštím školním 

roce.    Veronika Gajdošová, Petr Maniš, Mgr. Bronislava Trčková 

 
 

 



 

Kultura na II. pololetí 
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6. 7. Zpívání mužských 

sborů 
náves 

13. 7. Červencová noc náves 

27. 7. Pytlácká noc náves 

10. 8. Letní slavnosti 

vína 
náves 

30. 8. Předhodová 

zábava 
náves 

31. 8. Hody náves 

1. 9. Hody náves 

14. 9. Vinobraní náves 

19. 10. Dívčí vínek Kino 

6. 12 Mikulášský košt 
Sál Dr. 

Rennera 

7. 12. Adventní jarmark Náves 

14. – 16. 

prosince  
Vánoční výstavka 

Sál Dr. 

Rennera 

17. 12. 

Zpívání pod 

vánočním 

stromem 

náves 

26. 12. 
Štěpánský běh 

Sportovní 

areál 

Společenská kronika     
 

Narození 
 

Duben 

Michaela Galiová 
 

Květen 

Roman Borovička 
 

Jubilea 
 

Duben 

František Šůstek 

Markéta Malíková 
 

Květen 

Jiří Pavlát 

František Bařina 

Blaženka Chludilová 

Amálie Pitrová 

Emilie Pátková 

Petr Nechuta 

Štěpánka Studýnková 

Miluše Vrábelová 

Marie Šenkeříková 

Milena Schnellyová 
 

Červen 

Ludmila Studýnková 

Kristína Kratochvílová 

Marie Kopřivová 

Ludmila Grmolcová 

Stanislav Lačík 

Věra Šůstková 

Pavel Zonyga 

Olga Pitrová 
 

Svatby 
 

Květen 
 

Hana Veselá Dolní Dunajovice 

Tomáš Křížek Dolní Dunajovice 
 

Úmrtí 
 

Duben 
 

Ludmila Zábojová 88 let 
 

Květen 
 

Marie Kmentová 92 let 
 


