
 

 

 67. krojové hody u nás v obci 
 

 Už po 67. se u nás v Dolních Dunajovicích konaly tradiční hody. Jako každý rok 

proběhly ve stejném duchu jako předešlé roky. Letos se poskládalo 12 krojových párů a 

tři sklepníci. V sobotu ráno jsme si my, krojovaní šohaji došli pro svého prvního stárka. 

Letos jim byl Miroslav Vrábel. Poté proběhla v kostele Sv. Jiljí hodová mše, při které 

jsme se zapojili i my, chasa, a to písněmi, které nás naučil během hodových příprav pan 

farář Kohoutek. 

Sobotním hodům 

počasí (dá se říct) 

„tradičně“ nebylo 

souzeno. Dopoledni 

počasí přálo, avšak 

odpoledne připomnělo 

spíše Apríl. Slunce se 

střídalo s přeháňkami, 

které byly důvodem 

našeho pozdního 

příchodu. Po obědě po 

vyzpívání všech 

krojovaných děvčat 

jsme přišli průvodem 

od první stárky Karolíny Čížové pod máju. Zde probíhaly každoroční zvyklosti, jako 

verbuňky jak domácích tak přespolních, vrtěné, sóla a hošije. V sobotu k nám zavítali 

přespolní z Podivína, Rakvic, Bulhar, Troskotovic a Drnholce. Sobotní hodování 

doprovázela dechová hudba Hovorané. S čím jsme jako chasa nebyli spokojení, a co na 

nás nejen u přespolních chas "háže" špatné světlo bylo to, že organizace i po 

krojovaných požadovala vstupné, a o to horší je, že i po místních. Mrzí nás, že tradice 

hodů, krojů a folklóru v tomto případě ustupuje do pozadí kvůli pár platícím navíc. V 

tomto případě se z hodů stává byznys a už se nebere jako tradice. Nedělní ráno přineslo 

obzvláště nám klukům nemilé překvapení. Hlídaní a starání se o taneční parket nekončí 

odbytím trnavy, avšak po celé dva hodové dny by měl být plac pod dohledem. Doplatili 

jsme na to my, kdy vchodové májky skončily zlomené v obecním koši a kanále na ulici, 

nemluvě o nepořádku na hlavní ulici před tanečním parketem. Myslím si, že je to vizitka 

jak organizace, chasy tak i obce, proto by se pořádek měl během hodů dodržet 

(ponaučení pro budoucí organizátory hodů). Nedělním hodům počasí už několikátý rok 

velmi přálo. Po celou dobu vyhrávala dechová hudba Vacenovjáci. Druhý hodový den se 
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neobešel opět bez přespolních chas, které k nám zavítali z Hlohovce, Valtic a Mikulova. 

Všichni jsme se bavili do pozdních ranních hodin. 

 Věřím, že se vám hody líbily alespoň tak jako nám. Na závěr bych chtěl jménem 

chasy poděkovat prvnímu páru, který nás celý rok vedl, dále všem rodičům krojovaných, 

sponzorům, vinařům i těm, kteří nám jakoukoli maličkostí pomohli s přípravami i 

samotným chodem hodů. 

 Ještě jsme se nestačili vzpamatovat z jedné veselice, a už pro vás chystáme další. 

Přijďte si odpočinout od náročného vinobraní a pojďte se s námi bavit na dívčím vínku, 

který se koná 19. října v místním kinosále. Předtančení bude ve stylu "balet z labutího 

jezera". K tanci a poslechu bude vyhrávat dechová hudba Fialenka z Lanžhota.  

 Srdečně Vás všechny zveme!      za chasu Pavel Karlík 
 

Informace OÚ 

 

 Na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 18. září, bylo 

schváleno rozšíření viničních tratí. Největší diskuze se však rozvinula kolem realizované 

obnovy zeleně na hřbitově a v parcích u restaurace Praha a na ulici Sklepní. Některým 

občanům vadí hlavně použití listnatých stromů při výsadbě, další nesouhlasí s instalací 

laviček na hřbitově. V závěru diskuze bylo konstatováno, že je nutné počkat až se nové 

trávníky a stromy zakoření a teprve potom posuzovat jestli se akce podařila či nikoliv. 

 U sběrného dvora na ulici Lípová byl nově přistaven kontejner neziskové organizace 

AIDED-EU. Kontejner je určen k uložení použitého šatstva, bot, hraček a ložního prádla. 

Sesbíraný materiál bude použit pro postižené povodněmi v zemích střední Evropy ve 

spolupráci s organizacemi Člověk v tísni, Potex Praha a dalšími partnery.    

 V sobotu 19. října od 8 do 9 hodin bude firma STKO před sběrným dvorem přebírat 

od občanů nebezpečný odpad určený k likvidaci. Jedná se především o olověné 

akumulátory včetně elektrolytu, zářivky, výbojky, barvy v uzavřených nádobách, 

plechovky a ostatní nádoby od barev a jiných škodlivin, použité motorové a převodové 

oleje.  

 Ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskuteční předčasné volby do PS parlamentu ČR. 

Voleb se může zúčastnit každý občan, který bude mít 26. října 2013 alespoň 18 let. Ti 

občané, kteří se chtějí voleb zúčastnit a nebudou se v době jejich konání zdržovat v místě 

trvalého pobytu, mohou do 23. října požádat o vydání voličského průkazu.  Volební 

místnost se již tradičně nachází v sále Dr. Rennera na ulici Poštovní. Volební místnost 

bude otevřená v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.  

 Ve druhé polovině měsíce října (pokud to počasí dovolí) bude započata výstavba 

zpomalovacích retardérů na vjezdech do obce a zvýšeného přechodu před budovou ZŠ. 

Na vybudování retardérů nám byla přislíbena dotace MAS Mikulovsko. Vybudování 

retardérů by mělo přispět ke zpomalení vozidel na vjezdech do obce a tím ke zvýšení 

bezpečnosti především chodců. 

 Ve středu 16. října 2013 se od 17 hodin uskuteční v kanceláři OÚ setkání zástupců 

společenských organizací, které mají zájem pořádat v roce 2014 kulturní akce. Kulturní 

kalendář, který bude sestaven, bude platný po celý rok 2014. Žádáme zástupce 

organizací, aby si připravili termíny plánovaných akcí a na setkání se dostavili.   
Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 



Karl Renner v Dolních Dunajovicích 

 

 Dolní Dunajovice si v září připomněly svého nejvýznamnějšího 

rodáka. Od soboty 31. srpna tu byla ke zhlédnutí výstava, věnující 

se osobnosti Karla Rennera, prvního rakouského kancléře a také 

prvního spolkového prezidenta. 

 Obec Dolní Dunajovice se pomalu stává centrem setkávání 

minulých a současných obyvatel bývalého mikulovského okresu. Na 

místě příznačně nazvaném Dům Karla Rennera, fórum pro česko-

rakouský dialog, se uskutečnila výstava Renner on Tour, která měla 

přispět k poznání společné minulosti obou zemí, ale měla také 

pomoci rozvíjet onen česko-rakouský dialog a prohloubit vzájemné 

vztahy mezi oběma národy. Široké veřejnosti se tu představila osobnost významného 

rakouského politika Karla Rennera, který je mnohými označován za duchovního otce 

moderní Evropy. 

 S myšlenkou uspořádat v Dolních Dunajovicích výstavu o Karlu Rennerovi přišlo 

Dr. Karl Renner Museum z rakouského města Gloggnitz, které o odkaz svého prezidenta 

a kancléře pečuje. Renner trávil právě ve městě Gloggnitz velkou část svého života a to 

je tak označováno za jedno ze dvou Rennerových měst. Tím druhým jsou právě Dolní 

Dunajovice. Muzeum celou výstavu připravilo a stojí také za vydáním brožury, mapující 

význam Dolních Dunajovic pro Karla Rennera. Jejím autorem je Siegfried Nasko. 

 Návštěvníci měli prostřednictvím několika informačních panelů možnost poznat 

Rennera jako dunajovického rodáka, studenta, politka, literáta, sociálního demokrata 

nebo zakladatele spolku "Naturfreunde" a Dělnické banky. 

 Páteční slavnostní vernisáž proběhla za účasti představitelů Dolních Dunajovic a 

města Gloggnitz v čele s oběma starosty, kteří také celou výstavu zahájili. Promluvil i 

ředitel Gloggnitzkého muzea Adolf Csekits a zástupce dolnorakouského zemského 

sněmu. Výše zmíněný Siegrfried Nasko na závěr osobnost Karla Rennera krátce 

představil a vyzdvihl vliv a význam rodné obce v jeho dalším životě. Celý slavnostní 

podvečer byl prodchnut přátelskou atmosférou, kterou ještě podtrhovala cimbálová 

muzika z Velkých Bílovic.         Mgr. Josef Šuba 

 

Novinky z knihovny 
 

 V měsíci říjnu probíhá Týden knihoven. Pro čtenáře jsme kromě besed připravily 

výběr z nových knih.  

 Můžete si přijít vybrat z detektivních románů Ed Mc Baina — Poprava a jiné 

povídky, Mac Clure — Diagnoza, Lehotainen — Krev v jezeře, Fojtová — Nevěrné 

ženy pijí sauvignon atd. Ze společenských románů a pravdivých příběhů si vyberete od 

Sýkorové — Strážkyně plamene, Fieldingové — Potok stínů, Harrisové — Broskve pro 

otce Francise, Rowlingové — Prázdné místo, James — Padesát odstínů Svobody (třetí 

díl trilogie), Valko — Arabská žena a další. Literaturu pro mládež a naučnou literaturu 

zastupují knihy Kóta 112, České kuriozity, Encyklopedie lidské vzdělanosti, Toulky 

Evropou, Pohádky ze statku, Pirátská parta, Jed Šípkové Růženky, Alchymie věčnosti. 

Minibiografie Marco Polo, V.A.Mozart, Kolumbus a spousta dalších titulů.  
Miroslava Lačíková, vedoucí knihovny 



Ze Slovenska na Klondajk a zamířit do Senátu  
 Zní to jako profesní cesta budoucího politika, ale není to tak. Jsou to nejdůležitější 

letní akce dětí z dětského národopisného souboru Dunajek. 

 Dětské krojované hodečky se staly 

tradicí a 16. června byl taneční parket 

zaplaven krásou krojů nejen z řad 

místních krojovaných dětí, ale také z 

pozvaných dětských folklorních souborů. 

A protože letošní hlavní stárečky byly 

dvě, a to dvojčata Darina a Denisa 

Ferákovy, o to víc parády a dvakrát více 

krojované krásy předvedly. Představily se 

nám soubory Hrozének z Bulhar, 

drnholecký Jarabáček, Skaličánek ze 

slovenské Skalice a taktéž ze Slovenska 

Brodčánek se svými pásmy. V průběhu si děti mohly zatancovat vrtěné, verbuňky nebo 

vyhrát odměny v bambulkovém či nožičkovém sólečku. Dunajek se skvěle postaral 

nejen o všechny přítomné soubory. Po celou dobu dětem i příznivcům k tanci hrála DH 

„Amatéři“ z Dobšic.  

 V rámci mezinárodní akce jsme obdrželi pozvánku hned na první červencový víkend 

do slovenského Kalinkova. Vstřícnost a pohostinnost byla vizitkou pořadatelů, kteří nás 

nejdříve pozvali do bratislavské ZOO a následně Dinoparku. Přehlídka krojů různých 

regionů nás vtáhla do folklorního programu, který se odehrával na náměstí.  

 Kroje jsme za následující dva týdny vyměnili za indiánské oděvy a doplňky a tábořili 

jsme v indiánském duchu v Nesměřském údolí podél chráněné řeky Oslavy. Naučili 

jsme se vyrábět indiánské doplňky, luky a šípy, další zbraně ale také bránit bizony či 

bledé tváře, procházet divokou prérií či jsme řádili na Klondajku. Skládali jsme zkoušky 

indiánského náčelníka a šamana v divoké řece a odměnou za hlídání bizonů nám kupec 

přivezl odměny. Celé horké indiánské léto, strávené blízko řeky a lesů, bylo odměněno 

naší indiánskou hymnou s bojovými pokřiky. Noví kamarádi, nezapomenutelné zážitky a 

spoustu zkušeností vystřídal opět kroj. 

 Reprezentovali jsme 

jihomoravský folklor v Senátu 

Parlamentu ČR v Praze, 8. -

 9. 8. 2013, pod záštitou 

místopředsedy Senátu, pana 

Zdeňka Škromacha. Ve 

Valdštejnských zahradách 

zazněly naše jihomoravské 

písně i tance, odměněni jsme 

byli dlouhotrvajícím potleskem 

a závěrem jsme předali dárky 

od místních vinařů. Tímto 

děkujeme za prezenty vinařství 

Zámečník, Holec a Tichý. Prohlédli jsme si prostory Senátu, Valdštejnskou zahradu a 

mnohá další zajímavá místa.  



 Léto se přehouplo do začínajícího podzimu a řada vystoupení nás již čekala na 

Slavnostech chleba ve Slupi s vodním mlýnem a velkolepým programem, dunajovické i 

drnholecké vinobraní a Dýňové slavnosti v rakouském městě Retz. 

 S novými dětmi v Dunajku bychom se rádi začali setkávat od října, kdy uspořádáme 

nábor nových členů a začneme s tanci a písněmi se zimní tematikou, než nám uplyne pár 

týdnů a bude tady advent.  

 Tímto bychom Vás chtěli pozvat na adventní JARMARK, jenž se bude konat 

30. 11. 2013 (sobota) na tanečním parketu na náměstí. Přijďte tak strávit příjemnou 

adventní sobotu, vybrat vánoční dárečky až ze 30-ti prodejních stánků, napsat si dopis 

Ježíškovi a hlavně zvolit ten nejlepší svařák či vánoční pochoutku! Hlasování je 

slosovatelné o ceny. Opět se vám předvedou folklorní soubory, děti ze cvičení pro 

radost, rozsvítíme vánoční strom, vypustíme balónky štěstí a vyhlásíme výherce v 

soutěži o NEJ vánoční pochoutku.  

 Na setkání se těší DNS Dunajek 

Bezplatná právní poradna 

 Na Městském úřadě Mikulov poskytuje občanské sdružení IQ Roma servis 

bezplatnou právní poradnu.  

 Právník může občanům pomoci v oblasti právního a sociálního poradenství – rodinné 

právo, pracovní právo (pracovní smlouvy, výpovědi…), občanské právo (bydlení, 

zadluženost…). Poradenská činnost se netýká trestního práva!! 

 Termín bezplatné právní poradny je dne 20. 11. 2013 od 9.30 – 15.00 hodin. Další 

termín, (zřejmě až leden 2014) bude upřesněn. 

 V případě zájmu se mohou občané obrátit na pracovnice sociálního odboru 

Městského úřadu Mikulov – Michlovská Romana, tel. 519 444 537, Tručková Dana, tel. 

519 444 536, dveře č. 130, kde jim budou upřesněny další informace.   
Romana Michlovská, Dana Tručková,Odbor sociálních věcí, Městský úřad Mikulov 



Mateřská škola 

 

Letošní školní rok byl zahájen 2. 9. 2013 s celkovým počtem 65 dětí, které byly 

rozděleny do tří tříd  - Motýlci, Berušky, Rybičky. 

Dne 9. 9. 2013 naši MŠ navštívil kouzelník a vykouzlil překvapení a úsměv v 

dětských tvářích. Význam slovíčka „ PROSÍM“ jsme si společně zopakovali s pohádkou 

„Jedno slůvko – prosím“, kterou nám zahrálo „ Divadlo Úsměv“. Toto divadlo k nám 

bude jezdit pravidelně každý měsíc s jednou naučnou pohádkou. 23. 9. 2013 náš školní 

dvoreček ozdobila spousta překrásných dýní, které zhotovili rodiče s dětmi doma a  ještě 

si děti zasoutěžily na pěti stanovištích - „lovení tchořů, potápění kamínků, prolézání 

strašidelným domem, hod na strašidlo atd. 

Dle zájmu rodičů nás dne 14. 10. 2013 čeká beseda s paní psycholožkou Svatavou 

Vyhlídalovou, která bude pro rodiče velkým přínosem a obohacením při výchově dětí. 

Své recitační, pěvecké a taneční dovednosti děti předvedou v období Vánoc -  

vystoupením pro seniory, dále pod vánočním stromem a besídkou pro rodiče, v květnu 

vystoupením ke „Dni matek“. 

Svou odvahu a zdatnost děti uplatní při plaveckém výcviku, který nám začne v 

jarním období. 

Během tohoto školního roku nás čekají další akce jako např. návštěva „Divadla 

Radost Brno,“ zábavního parku pro děti „Bongo“, návštěva hasičů, návštěva ZOO, 

karneval, čarodějnický rej obcí, hledání pokladu, drakiáda – výstava draků, které si 

rodiče s dětmi vyrobí doma. 

Školní rok ukončíme rozloučením a pasováním předškoláků. Přejeme si, aby tento 

školní rok přinesl dětem spoustu pěkných chvil, zážitků a překvapení, aby do MŠ 

chodily s radostí a úsměvem.                                                      Kolektiv učitelek MŠ Dolní Dunajovice  

 

Z naší školy 
 

 V lednu jsme zahájili nový 

projekt hrazený z ESF a státního 

rozpočtu „Inovace výuky na ZŠ 

Dolní Dunajovice“, 

CZ.1.07/1.1.16/02.0079 - 2. GG Jihomoravského kraje, který potrvá až do 3. ledna 2015. 

Projekt, se skládá z mnoha činností, které mají za cíl zlepšit výuku fyziky, matematiky a 

přírodopisu na naší škole a nasměrovat žáky ke studiu na středních technických školách 

a učilištích. Naše žáky čeká mnoho zajímavých akcí a činností.                                                                                                                             

 Žáci od 5. do 9. ročníku se zúčastnili výukových programů v Planetáriu v Brně, od 3. 

ročníku  absolvovali výukové programy v CEV Mikulov, žáci 6. a 9. ročníku se 

zúčastnili týdenního pobytu na Rychtě v Krásensku, patřící CEV Lipka Brno, který byl 

zaměřen na řemesla a přírodovědná bádání. Od letošního školního roku také 

navštěvujeme výukové programy na CEV Lipka v Brně. 

 Podle žákovských návrhů byl vytvořen projekt na úpravu školní zahrady, který bude 

realizován podle finančních možností. Mezi další činnosti patří dělená výuka 

matematiky od páté třídy. Tato výuka přispívá k lepšímu procvičení a upevnění učiva.  



 V dubnu a květnu proběhly dva projektové dny. Den Země - 23. dubna, kterého se 

zúčastnili všichni žáci školy. Byl zaměřen na ochranu životního prostředí. Druhý 

projektový den – Zvuk, tón, akord byl 

určen pro první stupeň a průvodci byli 

žáci 9. ročníku, kteří své mladší 

spolužáky provázeli jednotlivými úkoly 

(29. 5. 2013). 

 O prázdninách byla provedena 

rekonstrukce učebny matematiky, kde 

probíhá výuka s využitím počítačové 

techniky, modernizace učebny 

informatiky, pořízeny nové pomůcky 

do fyziky a přírodopisu.  

     Tímto bych chtěla poděkovat všem 

učitelům a zaměstnancům školy i 

zřizovateli, kteří se také podílejí na zdárném průběhu celého projektu.  
Mgr. Bronislava Trčková, hlavní koordinátor projektu 

 

Parkování a nejen v obci 
 

 Na začátku měsíce října bylo instalováno nové dopravní značení v ulicích Polní, 

Zahradní, Příční a Boční. Tím byla dokončena obnova dopravního značení vycházející 

ze schváleného pasportu. Protože se nové značení týká především instalace značek 

„Zákaz stání“ a „Zákaz zastavení“ odpadne tímto výmluva mnoha „zvláštně“ parkujících 

na to, že zde není žádný zákaz. Nicméně podle „Zákona o silničním provozu 361/2000 

Sb.“ je zastavení a stání zakázáno, mimo jiné: 

- v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti 

- na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m 

před ním 

- na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní 

- před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího 

mimo pozemní komunikaci 

- na chodníku, pokud to není povoleno dopravní značkou 

- na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel. 

Při stání musí zůstat alespoň jeden volný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr 

jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro 

oba směry jízdy. 

 Tolik zákon. A jaká je situace v Dolních Dunajovicích? Mnozí řidiči ignorují jak 

dopravní značení, tak i pravidla slušného chování. Většina ulic v obci je užší než 6 m, 

proto na nich není ze zákona povolené stání (nejhorší stav je v ulicích U Vodárny, 

U Rybníka, Zahradní a Polní). Po dokončení dopravního značení bude MP Mikulov 

provádět pravidelné akce zaměřené právě na stání vozidel v rozporu se zákonem. 

Doufáme proto, že do začátku zimy se již v obci nebudeme setkávat s vozidly 

zaparkovanými v rozporu se zákonem a kromě jiného překážejícími při zimní údržbě. 
Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

 



 

  

 

 

 

Úmrtí 
 

Srpen 
 

Rozalie Nechutová 83 let 
 

Září 
 

Ladislav Ilkovics 73 let 

Marta Vitulová 76 let 
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19. 10. Dívčí vínek Kino 

   

30. 11. Adventní jarmark Náves 

   

6. 12 Mikulášský košt 
Sál Dr. 

Rennera 

   

14. – 16. 

prosince  
Vánoční výstavka 

Sál Dr. 

Rennera 

   

17. 12. 

Zpívání pod 

vánočním 

stromem 

náves 

   

26. 12. Štěpánský běh 
Sportovní 

areál 

Společenská kronika     
 

Narození 
 

Květen 

Nikol Šrámková 
 

Červenec 

Valerie Schmiedová 

Vojtěch Hrnčiřík 

Filip Kazda 
 

Srpen 

Lucie Hrabalová 
 

Jubilea 
 

Červenec 

Anna Fialová 

Irena Veiglová 

Marie Kramářová 

Libuše Bičanová 

Tinka Švejdová 
 

Srpen 

Valerie Stávková 

Miroslava Lačíková 

Alois Pitra 

Marie Kořínková 

Jana Vrábelová 

Marie Macharová 

Kateřina Klepáčková 

Josef Kratochvíl 

Věra Skoumalová 
 

Září 

Vladimír Valerián 

Božena Zbránková 

Bohumila Fialová 

Růžena Válková 

Marie Volaříková 

Drahomíra Dohaničová 

Ludmila Kopřivová 

Gabriela Římanová 

Ludmila Ševčíková 

Marie Hrabcová 

Vladimír Štraus 


