
 

Nový objev kostrového pohřebiště na katastru obce 

 

 V polovině listopadu minulého roku byly při stavbě rodinného domu v jižní části ulice 

U Vodárny objeveny pozůstatky kostrového pohřebiště ze starší doby bronzové, tzv. 

únětické kultury, datované do doby zhruba 2000 - 1600 let před naším letopočtem. 

Pracovníci místní expozitury Archeologického ústavu AV ČR, Brno v. v. i., na místě 

stavby zdokumentovali a vyzvedli tři kostrové hroby, které obsahovaly také milodary v 

podobě keramických nádob. 

 Objevené hroby vykazují základní znaky pohřebního ritu 

únětické kultury, které byly poměrně striktně dodržovány, a 

to nehledě na pohlaví či věk zemřelých. Mezi ně patří skrčená 

poloha těla na pravém boku, hlavou k jihu tak, že jedinec 

hledí k východu. Zajímavostí je, že v jedné z objevených 

hrobových jam se nacházejí nejméně dva jedinci, a to dospělý 

a mladistvý (viz foto). Mohlo se jednat o současné pohřby či 

o uložení zemřelých v krátkém časovém sledu. Pohlaví 

pohřbených nebylo kvůli stavu dochování jejich ostatků 

možné při prvotním ohledání určit. Nyní čekají na další 

antropologické analýzy.  

 V době svého největšího rozkvětu se únětická kultura, 

jejíž název je dán podle obce Únětice u Prahy, kde byla v 70. 

letech 19. století poprvé doložena, rozprostírala od středního 

Německa po Velkopolsko na severu, na jihu po Dunaj a střední Slovensko na východě. 

Na jižní Moravě se lze s touto kulturou setkat zejména v nížinaté úrodné oblasti podél toků 

větších řek. Velké množství jejich sídlišť a pohřebišť se nachází také v prostoru Podyjí. 

Základním způsobem obživy lidu únětické kultury bylo samozřejmě zemědělství. Podle 

depotů bronzových předmětů (hřivny, zbraně, šperky apod.), které byly objeveny na 

sídlištích, lze ovšem doložit i rozvinutou specializaci řemeslné výroby a zpracování 

bronzu.  

 Instalovanou rekonstrukci nově objevených hrobových celků si mohli zájemci 

prohlédnout na již tradičních Dnech otevřených dveří na místní expozituře 

Archeologického ústavu, které se konaly 17. a 18. června. 

 Vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o ojedinělé nálezy z dávných časů naší obce, 

je třeba ke všem stavbám a výkopům na katastru obce přistupovat velmi obezřetně. 

Prosíme proto každého, kdo zde plánuje realizovat stavební záměry, aby v předstihu 

kontaktoval pracoviště Archeologického ústavu v Dolních Dunajovicích 

(Rudé armády 17). Není třeba se obávat ani závažného zdržení stavby, ani finanční zátěže. 

Náklady na záchranu těchto unikátních památek u všech fyzických osob hradí stát. 
 Archeologický ústav AV - ČR, Brno, v. v. i., expozitura Dolní Dunajovice 

Ročník  XXI   číslo  2  červen 2016      

   



Informace OÚ 

 31. března se uskutečnilo z podnětu 5 zastupitelů mimořádné veřejné zasedání 

zastupitelstva obce. Po bouřlivé diskuzi, do které se zapojili i někteří přítomní občané, 

potvrdilo platnost volby zástupce starosty Mgr. Vladimíra Mikela a člena rady obce 

Mgr. Josefa Šuby. 

 8. června se uskutečnilo řádné zasedání zastupitelstva obce, které schválilo závěrečný 

účet obce za rok 2015. V roce 2015 měla obec příjmy 28 476 903 Kč a výdaje 

24 080 572 Kč. Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr odkoupit pro potřeby obce část areálu 

firmy GRAFOMED a bylo informováno o možnostech financování investic formou úvěru 

od KB. Velká diskuze proběhla ke stanovisku obce k Zásadám územního rozvoje JMK. 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že obec se připojí ke společnému stanovisku obcí a 

města Modřice, které vyjadřuje nesouhlas s návrhem vést trasu dálnice D52 v trase 

stávající silnice I/52.  

 Od 4. června je v Domě Dr. Karla Rennera na ulici Poštovní otevřeno Místní 

informační centrum. Provoz bude v červnu a září v sobotu a v neděli, a červenci a srpnu 

denně od 9 do 17 hodin. Kontakty: email – infocentrum@dolni-dunajovice.cz, tel – 

519 500 054. 

 Obec obdržela dotaci ze SFDI na rekonstrukci chodníků v ulici Rudé armády. Práce 

na rekonstrukci by měly být podle harmonogramu zahájeny 25. července 2016. Součástí 

rekonstrukce chodníků bude i vybudování dvou osvětlených přechodů na této ulici. 

 Obec vyzývá provozovatele penzionů, aby zajistili dodržování nočního klidu v obci 

ze strany jejich klientů. Je pěkné, že se turistům v obci líbí a rádi sem jezdí, ale měli by 

respektovat i práva místních obyvatel. Pokud dojde k rušení nočního klidu, mohou občané 

volat Městskou policii Mikulov tel. 519 444 656, 602 763 477.  

 Dále obec upozorňuje občany, že chodník není parkoviště. Na parkování jak 

v zákazech stání, tak na chodnících se bude MP při svých kontrolách v obci také 

zaměřovat.   

 Obec se dohodla na spolupráci s Regionální televizí Jih. Na webu obce jsou 

videoreportáže z kulturních akcí v obci.   Mgr. Josef Hasník, starosta obce 
 
 

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2015 
 

Název příjemce Výše příspěvku 

Občanské sdružení Dunajek DNS 43 000 Kč 

Klub důchodců DD 10 000 Kč 

Mužský a ženský pěvecký sbor                      15 000 Kč 

Kulečníkový klub DD 136 409 Kč 

TJ Sokol Dolní Dunajovice 271 300 Kč 

Český červený kříž 9 605 Kč 

Tenisový klub Dolní Dunajovice 10 000 Kč 

SRPŠ při MŠ a ZŠ Dolní Dunajovice 10 000 Kč 

Marcomania 10 000 Kč 

Chasa Dolní Dunajovice 10 000 Kč 

Malovaný kraj 4 000 Kč 

Český svaz bojovníků za svobodu – publikace 1 000 Kč 

Příspěvek obce celkem 530 314 Kč 

Tabulka je součástí schváleného hospodaření obce v roce 2015 



PODĚKOVÁNÍ 
 

 Je to už nějaký den, co fasádu mateřské školy zdobí nová malba. Dlouho jsme vybírali, 

který obrázek by se na naší mateřské škole nejlépe vyjímal a který by nejvíce potěšil naše děti 

i rodiče. 

 Se samotným nápadem nakonec přišel pan Antonín Ševčík ml., který pro nás připravil 

několik návrhů vytvořených mateřské škole na míru. Díky panu starostovi jsme měli při výběru 

„volnou ruku“, a tak jsme si mohli vybírat a návrhy přetvářet podle vlastních představ a přání. 

 Doufáme, že se konečná podoba obrázku líbí nejen nám a našim dětem, ale že splnila 

očekávání i vás ostatních. Naše očekávání splnila určitě, protože malba na fasádě mateřské 

školy nám každé ráno zajistí spokojený úsměv na tváři. A jak lépe začít den s vašimi dětmi než 

úsměvem? 

 Tímto děkujeme panu starostovi za krásnou malbu, která je důkazem toho, že skutečný 

zájem o mateřskou školu je dán nejen slovem, ale projevuje se hlavně činem. 

 Dále děkujeme malířům Ševčíkovým, kteří dokázali naše přání proměnit ve skutečnost. A 

to ve skutečnost nepopiratelně obdivuhodnou a krásnou. Velké DÍKY, kolektiv MŠ 

 

Pozvánka: Divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten z Kuksu uvede v pondělí 1. srpna v 

19:00 hod ve Vinotéce a muzeu vinařství Zimní vrch barokní kabaret nazvaný Loutka.cz. 

Divadelní společnost Geisslers Hofcomoedianten, s níž se mohlo zdejší publikum seznámit už 

v loňském roce, vznikla v roce 2002 s cílem navázat na významnou barokní divadelní tradici v 

Kuksu, kterou zde založil barokní mecenáš a milovník umění hrabě F. A. Špork (1662 -1738). 

Svým názvem odkazuje k Antonu Josephu Geisslerovi (2. pol. 17. stol. - 1723), jenž byl jedním 

z prvních samostatných principálů ve Šporkově divadle v Praze i v Kuksu. 



Folklor v lidové písni 
 

 Nedílnou součástí folkloru je lidová píseň. Ta má silný emocionální náboj. Přináší 

člověku radost, dovede pohladit jeho duši, zahřát srdce. 

 Po roce 1945 naši obec osídlovali obyvatelé převážně původem z Moravského 

Slovácka – z Podluží, Hanáckého Slovácka,  Dolňácka i Horňácka. Různorodost regionů, 

ze kterých obyvatelé přicházeli do naší obce, se projevuje i v repertoáru písní. Interpretem 

této činnosti u nás jsou mužský a ženský pěvecký sbor. 

 Mužský pěvecký sbor vznikl v r. 2001. Má 18 členů a jeho vedoucím je Ing. Pavel 

Bravenec. Letos si tedy připomíná patnáctileté jubileum. Sbor účinkuje při různých 

folklorních událostech a jeho trasa by se dala označit od Kolína až po Košice. 

 Při této jubilejní příležitosti se uskuteční 2. července 9. zpívání mužských sborů 

„A když dojde sobotěnka“. Účinkují mužské sbory z Březí, Čejkovic, Strání, Valtic, 

Rohatce, Nedakonic, Mutěnic, Prušánek, Dolních Dunajovic a ženský sbor Netata ze 

Strání. Začátek je v 17.00 hod. na tanečním parketu. Od 19.00 hod. následuje beseda u 

cimbálu s Horňáckou cimbálovou muzikou s primášem Liborem Supem. 

 Mužský pěvecký sbor zve srdečně na tuto akci příznivce lidové písně a muziky. 
Stanislav Lačík 

 

Malé výročí ženského sboru 
 

 Při každém výročí jakéhokoliv spolku se provádí tzv. rekapitulace činnosti všeho, co 

se za dobu působení spolku stalo, co bylo dobré, co se nepovedlo, co by se mělo udělat 

jinak. Je toho hodně, ale na konci toho hodnocení zůstává vždy snaha a vůle pokračovat 

dál. To se týká i našeho ženského sboru v Dolních Dunajovicích. 

 Po vzniku mužského pěveckého sboru padla myšlenka založit ženský sbor. Chuť 

zpívat byla, tak se nás sešlo 10 žen a sbor byl na světě. Každý začátek je těžký, i pro nás 



byl trochu rozpačitý. Nebyly kroje, nebyl ani určen region písní, který by byl pro nás, ale 

také pro srdéčko nejbližší. Zvolily jsme si region „Podluží“, který je nejblíže, má nádherné 

kroje a spoustu písní, které děvčata znala a následně se doučila. Každý pátek jsme se 

začaly scházet. Chodily jsme pravidelně, pouze nemoci nebo vážné rodinné problémy se 

omlouvaly. 

 Naučily jsme se spoustě písní a dnes jich máme 128, plus písně s náboženskou 

tématikou, protože jsme začaly zpívat i v našem chrámu sv. Jiljí. Vystupování sboru v 

obci se začalo rozšiřovat i do dalších obcí a dnes jsme projely celou Moravu, od Břeclavi 

až po Velkou nad Veličkou. Slovensko jsme také neopomenuly. Jenom namátkou jsou to 

Sekule, Kúty, Kuklov až po nezapomenutelné Abovské slavnosti v Košicích. Snad v každé 

obci na Podluží se pořádají setkání sborů, které jsou samostatnou akcí, ale také předhodové 

zpívání pod májů. Ale věřte, bylo toho za ty léta hodně. A právě tyto akce nás inspirovaly 

k tomu, abychom začaly také u nás něco podobného dělat, abychom mohly vrátit sborům 

jejich pohostinnost, které se nám dostávalo při našich vystoupeních u nich. Navíc jsme 

získaly plno přátel a známých z oblasti jednotlivých regionů. 

 K nadcházejícímu výročí – 15 let trvání ženského sboru jsme pozvaly sbory, které 

dokonce začínaly u nás první zpívání, za to jim moc děkujeme. Dokonce i počasí nám 

přálo a naši hosté odjížděli spokojeni. Škoda jen, že naše spoluobčany tyto akce už 

nezajímají a účastní se jich velmi málo. Každý region, ať je to Podluží, Horňácko, 

Kyjovsko má svoje nádherné kroje a písně a některým z Vás to připomene Váš rodný kraj. 

 Jeden ročník 2016 zpívání skončil a musíme se rozhodnout, zda v tom budeme 

pokračovat dál. Velkou položkou v rozhodování je i finanční zabezpečení celého pořadu. 

To nám ale neubere chuť zazpívat si, i když to bude jenom pro nás, anebo posluchače 

mimo obec. Sbor je v současné době tvořen 12 členkami, dvě starší ženy skončily, ale 

další přišly mezi nás. 

 Vám všem, kteří jste našimi stálými hosty, na našich vystoupeních děkuji za Vaši 

přízeň, obci za finanční pomoc a děvčatům ve sboru hodně moc vytrvalosti, zdraví, radost 

ze zpívání. 

 Všem spoluobčanům pěkné dny s lidovů pěsničků.   Zdeňka Karlíková   

 

 

Vážení milovníci vinic a vína, 
poloha a bohatství kraje, ve kterém žijeme, přímo vybízí k tomu, abychom mohli být 

svědky neustálého rozšiřování ploch osázených vinnou révou. 

 Vy, kteří se s láskou o tato místa staráte, jistě oceníte, že Vás tímto můžeme pozvat do 

nově otevřené prodejny s veškerým materiálem a prostředky k ochraně vinic, které Vám 

mohou pomoci při neocenitelné práci nejen ve vinicích, ale také ve Vašich zahrádkách. 

Nově pak rozšiřujeme sortiment o lahodný a zdravý med, o který se nám stará naše pilné 

včelstvo. 

     Tato prodejna se nachází v naší firmě, tzv. „skleníky“, ve směru na Brod nad Dyjí. 

Každý návštěvník bude srdečně vítán.  

     Rádi bychom zároveň touto cestou poblahopřáli a poděkovali naší zaměstnankyni, paní 

Vlaďce Holcmanové za úspěšnou reprezentaci naší firmy v soutěži v „řezu vinice“, kde 

stejně jako loni obsadila první místo v ženské kategorii.  
                                                                             Vinofrukt a.s. 

 

 



Krojované hodečky 

 

 Hodečková atmosféra v sobotu 11. 6. stoupala již od rána jako i teplota tohoto 

slunečného dne. Děti z dětského národopisného souboru Dunajek z Dolních Dunajovic již 

den před konáním 12. dětských krojovaných hodečků postavily před domem hlavní 

stárečky, Barunky Cvanové, ozdobenou máju. 

 

 

 S prvními tóny dechové hudby Rakvická osma, která celé hodečky doprovázela, se ve 

14 hodin rozpochodoval krojovaný průvod v čele s hlavním stárečkem Adamem Kurucem 

pro hlavní stárečku, kde si ji svým zpěvem a verbuňkem vyzvedl.  V průvodu nechyběly 

pozvané dětské folklorní soubory, se kterými Dunajek spolupracuje již několik let. 

Společným nástupem všech krojovaných přivítaly děti z Dunajku na tanečním parketu své 

krojované kamarády a hosty a následně požádaly o hodečkové právo pana Hasníka, 

starostu obce, která tuto akci podporuje. Společnou vrtěnou a verbuňkem odstartovala 

hodečková zábava, která trvala až do pozdních nočních hodin. Svými pásmy se předvedly 

děti ze všech zúčastněných souborů, které tak doplňovaly hudební vstupy dechové kapely. 

Nechybělo hodečkové „tombolové“ sólo, verbuňky, hošije a další zvyky, které se řadí k 

hodovým.  Všichni, odhodlaní tancovat a soutěžit, se mohli zapojit do tanečních her, které 

připravila vedoucí souboru.  

 Všichni zúčastnění si tak prožili hodovou atmosféru v dětském podání. Věřím, že takto 

se nejlépe dochovají tradice, které bychom měli v dětech pěstovat tak, aby jim to 

nejcennější, co máme, nebylo cizí…  Za DNS Dunajec Marcela Kurucová  

 

 



Rok 2015 - počasí  
 

 V tomto roce spadlo 387 mm vody, to je asi polovina srážek z roku 2014, kdy napršelo 

707 mm. Sněžilo celkem 10 krát, ale vždy jen poprašek, který velmi rychle roztál. Kolik 

je to vody? Představte si fotbalové hřiště 100 x 70 m, to je 7 000 m2. Vydatnější déšť 20 

mm znamená, že na hřiště spadlo 140 000 litrů, to je 140 m3. 

 Nejnižší teplota byla pouze mínus 6°C a to hned 7. ledna a potom 31. prosince. Naopak 

nejvyšší teplota byla v červenci a v srpnu, až 39°C. Letních dnů (25°C a více) bylo 88, z 

toho tropických (30°C a více) 43 dnů. Měli jsme i 27 tropických nocí, kdy teplota neklesne 

pod 20°C. Průměrná roční teplota byla 11,9°C. Úplně jasných dnů bylo 62, naopak úplně 

zatažených bylo 103 dnů. 

 I hody byly velmi teplé, až 34°C a po delší době byly bez srážek. 

 Ještě porovnání množství srážek. V roce 2015 za prvních pět měsíců spadlo 121 mm 

vody a letos za stejnou dobu téměř 2x víc...225 mm. 

 Slunce v duši vám přeje Filip Hron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled kulturních a společenských akcí červenec – prosinec 2016 
 

Červenec      
2. července Zpívání mužských sborů MaŽ sbor taneční parket  

9. července Červencová noc  TJ Sokol taneční parket  

23. července Pytlácká noc  Myslivci taneční parket 

 

Srpen 

6. srpna Letní slavnosti vína  Tenisový klub taneční parket 

26. srpna Předhodová zábava  TJ Sokol taneční parket 

27. srpna Hody – sobota  TJ Sokol taneční parket 

28. srpna Hody – neděle  TJ Sokol taneční parket 

 

Září 

3. září Křídla motýlí – benefiční koncert  taneční parket 

17. září Vinobraní   ČZS  taneční parket 

 

Říjen 

16. října Podzimní bazárek  Dunajek  sál kina   

 

Listopad 

26. listopadu Adventní Jarmark  Dunajek  taneční parket 

 

Prosinec 

2. prosince Mikulášský košt  ČZS  sál Dr. Rennera  

17. - 19. prosince     Vánoční výstavka  Klub důchodců sál Dr. Rennera 

20. prosince Zpívání pod vánočním stromem  SRPŠ taneční parket 

26. prosince Štěpánský běh  Tenisový klub areál TK  

      



 
 

 

Narození 

 

Březen 
 

Michal Svoboda 
 

Duben 
 

Julie Bravencová 
 

Květen 
 

Stella Haraštová 

Sára Haraštová  

Kryštof Štetina 

 

Svatby 
 

Duben 
 

Michal Sameš Brno 

Markéta Kořínková Dolní Dunajovice 
 

Květen 
 

Kateřina Ludmila Summersová  

   Dolní Dunajovice 

Nikola Sedláček Dolní Dunajovice 
 

Červen 
 

Tomáš Holacký Dolní Dunajovice 

Lenka Šubová Dolní Dunajovice 
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Jubilea 
 

Duben 
 

Marie Šimoníková 

Markéta Malíková 

Růžena Kotasová 

Albert Kolka 

Marie Slezáková 
 

Květen 
 

Jiří Pavlát 

Oldřich Navrátil 

Blaženka Chludilová 

Jiřina Langová 

Jaroslava Svobodová 

Božena Procházková 

Petr Nechuta 

Marie Šenkeříková 
 

Červen 
 

Kristina Kratochvílová 

Ladislav Slezáček 

Olga Pitrová 

 

Úmrtí 
 

Březen 
 

František Bařina  84 let 
 

Květen 
 

Alois Pitra  85 let 
 

Červen 
 

Jan Garčic  78 let 

 

 

 
Obecní úřad upozorňuje občany, že 

kontejnery u hřbitova jsou určeny 

k ukládání odpadu ze hřbitova (zbytky 

květin a věnců, vyhořelé svíčky apod.). 

Nesmí se zde ukládat stavební suť, 

odpad z domácností a zahrad. 

http://www.dolni-dunajovice.cz/

