
 

Sedmdesáté výročí hodů v Dolních Dunajovicích 

 

V letošním roce si Dolní Dunajovice připomenuly velké hodové výročí. Je tomu už 

sedmdesát let, co se parta mladých lidí rozhodla následovat tradice svých rodných obcí na 

Slovácku a připravit i v novém domově krojované hody tak, jak je dlouhá léta znávali. 

Tehdy, v roce 1946, tančilo se na „malém“ hřišti, na udusané zemi. Děvčata oblékla kroje, 

které si s sebou do Dunajovic přinesla. Podle vzpomínek pamětníků to byly hovoranské a 

kobylské. Kroje ze svých původních domovů oblékli i chlapci. Sluší se na tomto místě 

připomenout jména těch, kteří se svým prvenstvím nesmazatelně zapsali do dunajovské 

hodové historie: Josef Lahoda, František Opluštil, František Ryšánek, Ladislav Studýnka 

a Emilie Buršová, Terka Ivičičová, Marie Martincová, Ludmila Studýnková. 

 Za těch sedmdesát let prošly krojované hody v naší obci velkou proměnou. Změnil se 

taneční parket, ustálila se podoba krojů, jimž se mnozí už naučili říkat „naše“. I počet párů 

se postupně rozrostl, z původních čtyř jich současná generace dokázala poskládat i 

sedmnáct. Na tanečním parketu se za tu dobu vystřídaly desítky krojovaných, v kroji jsme 

už viděli i tři generace z jedné rodiny. Hodová tradice tu zkrátka pevně zapustila kořeny a 
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sedmdesáté výročí bylo skvělou příležitostí ukázat, že vztah ke kroji a k hodům ani po 

letech nemizí. 

Každoročně předchází hodovému víkendu náročné období příprav a letošní sedmdesáté 

výročí nebylo výjimkou. Ba naopak. Pro nás krojované to byl dlouhý maratón chystání a 

organizovaní. Příprava hodové máje, zajištění vína, ale také samotných sól nebo hodové 

zkoušky. Spousta z nás je již pracovně činných, a tak je čím dál těžší skloubit hodové 

přípravy s naší prací. 

 Letošní hody byly co se týče harmonogramu prakticky totožné jako ty předešlé. 

Velkou výjimkou však byl slavnostní průvod, který právě u příležitosti letošního 

sedmdesátého výročí obohatila spousta bývalých krojovaných z předešlých let. Myslím si, 

že letošní průvod mohl s přehledem konkurovat průvodu z padesátého výročí hodů, 

alespoň co do počtu krojovaných. Tímto bychom chtěli všem zúčastněným moc poděkovat 

za jejich účast v kroji.  

 Myslím si, že 

se letošní hody 

povedly a splnily 

očekávání všech. 

Počasí druhým 

rokem opět vyšlo, 

což bývá největší 

„kámen úrazu“ 

dunajovských 

venkovních 

zábav. Po oba dva 

hodové dny 

vyhrávaly velmi 

kvalitní a žádané 

dechové hudby, 

jak sobotní DH 

Legrúti tak i nedělní DH Zlaťulka. Spokojeni mohou být návštěvníci, organizátor letošních 

hodů TJ Sokol i my krojovaní.  

 Velký dík patří také všem, kteří přispěli a pomohli jak během příprav, tak i po celý 

hodový víkend. Děkujeme panu Kališovi za zrapantování máje, Pekařství MaJa za snídani 

do lesa, Vinofruktu za poskytnutí traktoru a dovoz máje z lesa, všem vinařům za jejich 

vína na sóla a zvaní, jmenovitě Vinařství Holec, Víno Jarmila, Vinařství Pfeffer a 

Vinařství Volavka. Také děkujeme TJ Sokol za vzájemnou spolupráci během celého 

hodového týdne i obci za poskytnutí prostor na zkoušky a za financování placek na sobotní 

sólo. Poděkování patří také samotným rodičům, bez jejichž podpory bychom hody 

nemohli absolvovat.  

 Na závěr si však neodpustím to, že je velká škoda hodové máje, která musela svou 

největší úlohu, tedy „parádit“ plac, předčasně ukončit a nestála nakonec ani týden. Je to 

velká škoda, protože není lehké celý strom dovézt v pořádku z lesa, opracovat, zajistit 

jeřáb, spojení i tesaře. To vše v nemalých nákladech. Do budoucna by se mohlo vedení 

zamyslet, zda by nebylo možné nalézt takové řešení, aby byly spokojeny obě strany. 

 Do budoucna bych chtěl popřát všem chasám hodně elánu, sil a zápalu při účasti na 

dalších ročnících dunajovských hodů. 
 Za krojovanou chasu Pavel Karlík, úvod k hodové historii Josef Šuba 



Informace OÚ 
 

 Zastupitelstvo obce na svém zasedání 7. 9. 2016 projednávalo návrh na pojmenování 

slepé ulice, která odbočuje z ulice Rudé armády. Od občanů byly předloženy návrhy – 

ulice Větrná, ulice Pálavská. Protože v této ulici v nedávné době bylo postaveno několik 

domů a další se staví, bylo by vhodné ulici pojmenovat. Podobně by měla být 

pojmenována i část ulice Hlavní, na které se nachází pekárna, zde byl návrh jediný – 

U pekárny. Pokud máte k návrhu připomínky, nebo ho chcete, doplnit zašlete je na adresu 

obce, nejlépe na obec@dolni-dunajovice.cz. Pojmenováním ulice se bude na svém 

nejbližším zasedání zastupitelstvo znovu zabývat. 

 V letošním roce jsme pokračovali v rekonstrukci polních cest. Bylo provedeno 

srovnání podloží a jeho zpevnění, Na svrchní část byl použit asfaltový recyklát. Doplnění 

recyklátu se uskutečnilo i na některých již dříve opravených cestách. Záleží nyní na 

zemědělcích, jak dlouho nám opravované cesty vydrží. Je totiž docela smutné, když ani 

ne týden po opravě je již cesta „poznačena“ plečkou a je na ní nataháno bláto. Když už 

vám na cestu něco odpadne, bylo by slušné to odklidit. To se ale týká nejenom nově 

opravených cest. 

 Od srpna probíhá rekonstrukce chodníků na ulici Rudé armády. Její ukončení se 

předpokládá 16. listopadu 2016. 85% nákladů bude hrazeno z dotace SFDI, proto musí 

nový chodník splňovat všechny normy a bylo nutné rozebrat i všechny stávající vjezdy. 

Za vzniklé komplikace se občanům tímto omlouváme a doufáme, že nový chodník jim dá 

na ně zapomenout. 

 Od začátku října byla zahájena také oprava chodníků na ulici Polní, oprava je hrazena 

zcela z rozpočtu obce a měla by být ukončena do Vánoc. 

 Ve dnech 7. a 8. října se uskuteční volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. 

Volební lístky byly doručeny do domácností, popřípadě si je mohou občané vyzvednout 

přímo ve volební místnosti. Volební místnost pro oba volební okrsky v obci se nachází v 

sále Dr. Karla Rennera na ulici Poštovní. V pátek 7. října bude možné volit od 14 do 22 

hodin a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin. Volič se musí volební komisi prokázat platným 

dokladem (občanský průkaz nebo pas). 

 Obec připravuje kulturní kalendář na rok 2017. Vyzýváme zástupce všech spolků a 

sdružení, které by měly zájem uspořádat v roce 2017 v obci kulturní, sportovní, či jinou 

veřejně přístupnou akci, aby do konce října doručili do kanceláře OÚ seznam těchto akcí 

s navrhovaným termínem konání a kontaktem na osobu, která by se za organizaci 

zúčastnila koordinační schůzky začátkem listopadu, kde bude kulturní kalendář sestaven. 

Včasné sestavení kalendáře je nutné ještě s toho důvodu, že zastupitelstvo obce bude 

muset schválit vyhlášku, kde budou uvedeny akce, při kterých bude stanovena výjimka 

z nočního klidu. 

 Opakovaně upozorňujeme osoby podnikající v obci, že obec zajišťuje svoz odpadů 

pouze z domácností. Odpady vznikající při podnikání musí jejich producent likvidovat 

samostatně. Především přistavovaný kontejner na velkoobjemový odpad je určen pouze 

pro domácnosti. Ale také domácnosti, pokud potřebují odvézt větší množství odpadu, 

mohou si objednat u STKO Mikulov kontejner a zaplatí pouze dopravu, nemusí tak čekat 

na třetí sobotu v měsíci.  

 Podzimní svoz nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 22. 10. od 8 do 9 hodin 

před sběrným místem na ulici Lípová.     Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 



Křídla motýlí 2016 
 

 V sobotu 3. září se na návsi 

v Dolních Dunajovicích 

uskutečnil již třetí ročník 

benefičního koncertu „Křídla 

motýlí", jehož výtěžek je určen 

pro lidi s nemocí motýlích 

křídel. Na akci dorazily i dvě 

pěvecké dámy ze Slovenska a to 

Sisa Sklovska a stálice slovenské 

populární hudby Marcela 

Laiferová. 

 Po přivítání návštěvníků na 

pódium nastoupily děti z 

tanečního kroužku Tancování 

pro radost, vítěz soutěže Česko se hýbe, které vede paní Kateřina Valeriánová. K vítězství 

jim tímto blahopřejeme.  

 Koncert měl poměrně rychlý spád. Na úvod vystoupil zpěvák Pavel Houfek, další byla 

Monika Sommerová, která zazpívala například hlavní pěvecký part z muzikálu Fantom 

opery, první část koncertu uzavřel muzikálový zpěvák a účastník prvního ročníku 

Superstar Tomáš Savka.  

 Poté bylo připraveno pro všechny přítomné překvapení a to v podobě exhibičního 

vystoupení Čestné stráže Armády České republiky v choreografii Otakara Málka. V tu 

chvíli se u diváků totálně zatajil dech a s velkým obdivem sledovali jejich číslo. 

 Vojáky vystřídala svým vystoupením Marcela Laiferová, kterou následoval zpěvák a 

producent celého koncertu Martin France, který se publiku představil třemi písněmi.  

 Po vystoupení Martina Franceho následovalo losování dárků pro vylosované diváky. 

 V závěrečné části koncertu přišel 

zazpívat zpěvák, herec a bavič 

Vladimír Hron a po něm následovala 

závěrečná hvězda večera Sisa 

Sklovská. A poté už závěrečný song, 

kdy Sisu doprovodili všichni 

účinkující při písni Oh, Happy Day.  

 Za všechny interprety se 

rozloučila moderátorka večera 

Markéta Mayerová, která obecenstvo 

pozvala na 4. ročník této benefice, 

která se uskuteční v sobotu 2. září 

2017 na stejném místě. 

 3. ročník benefičního koncertu se jistě vydařil, na konto nadace DEBRA bylo vybráno 

42 040 Kč. Následně ještě Klub důchodců Dolní Dunajovice přispěl částkou 1 000 Kč. Je 

trochu smutné, že pro ty, kteří potřebují pomoc, musíme takto vybírat, ale zase na druhou 

stranu měli jistě všichni přítomní pěkný kulturní zážitek 
Mgr. Josef Hasník, starosta obce 



Lidové misie  
 

 Ve farnostech Pasohlávky, Brod n. Dyjí a Dolní Dunajovice proběhnou od 6. 11. 2016 

Lidové misie. Jedná se o akci poměrně významnou, a proto je dobře jí věnovat už nyní 

pozornost a řádnou přípravu. S misijním týmem FATYM Vranov nad Dyjí se Lidovým 

misiím věnujeme už od roku 1997 a postupně jsme navštívili více než 60 farností. Misie 

se mají stát povzbuzením úplně pro všechny, kteří zde žijí. V první řadě jsou samozřejmě 

zaměřeny na lidi, kteří jsou věřící. U nich mají znovu přispět k prohloubení víry a radosti 

z toho, že mohou patřit mezi křesťany. Misie však přinášejí pozvání i pro všechny ostatní, 

kteří třeba sami sebe označují za nevěřící. I oni se mají v misijních dnech víc rozhodnout 

pro život podle svého svědomí a jednoznačně se přihlásit k dobru. S dětmi zpíváme při 

misiích písničku „K misiím se připojím, dobro v sobě probudím." A o to vlastně při 

misiích jde — probudit v sobě to nejlepší a už to nenechat usnout.   

 V jistém smyslu je možné přirovnat misie ke generálnímu úklidu, který známe třeba i 

z našich domácností. Jednou za čas je dobré pohnout úplně se vším — znovu všechno 

srovnat a dát na své místo. Podobně je tomu i při misiích. Každý je zván, aby pohlédl na 

svůj život trojím pohledem. Ten první se týká minulosti: Mám vše v pořádku? Udělal jsem, 

co jsem udělat měl? Vrátil jsem všechno, co jsem měl vypůjčené? Nedlužím někomu něco, 

např. lásku? Nenechávám ve svém životě nějaký hřích, za který jsem už dávno měl dělat 

pokání? Další pohled nás vede k přítomnosti. Je totiž třeba znovu si srovnat priority a 

ujasnit si svoje stavovské povinnosti, které za mě nemůže udělat nikdo jiný. A třetí pohled 

se týká budoucnosti: Zbývá mi už jen zbytek života, i když může být poměrně velký. Čemu 

věnuji svůj čas, své síly, své prostředky? Jak využít to vše, abych se přiblížil k pravému 

cíli?   

 Jak už bylo zmíněno — misie jsou jedním velkým pozváním úplně pro všechny — po 

misiích to nikdy není stejné jako předtím. Mnozí budou naplnění radostí a vděčností, že 

se podařilo to, co už dlouho očekávali a potřebovali. Nebo to ale i pro někoho, může být 

promarněná šance, která se už nemusí opakovat. A právě proto, aby to byla šance využitá, 

už nyní jménem nás misionářů prosím: připravte sebe i lidi ve svém okolí na to, aby tento 

čas milosti nepromeškali. Zakončím slovy, kterými zhruba před I5O-ti lety končívali 

kázání někteří misionáři při Lidových misiích, když nechtěli strašit, ale připomenout 

důležitou realitu, na kterou někteří pozapomínají: „Myslí si, co chceš, dělej, co chceš, ale 

pamatuj, že jednou zemřeš a souzen budeš.“ 
P. Marek Dunda, koordinátor Lidových misií, FATYM Vranov nad Dyjí 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Dětský národopisný soubor DUNAJEK zve všechny 
na 

 

1) Nejen dětský BAZÁREK, neděle 16. října 2016, kinosál Dolní Dunajovice, 14 – 18 hodin 

Samoprodejní burza bude opět spojená s charitativní sbírkou (šatstva, obuvi, hraček, nádobí, 

lůžkovin, záclon, funkční elektroniky, drobného nábytku, apod.).  

 

 

2) Adventní JARMARK, sobota 26. 11. 2016, taneční parket na návsi, po celý den 

Naladit se do adventní nálady můžete nejen řemeslnými prodejními stánky, celodenním 

programem, možností vyzkoušet některé z řemesel či hlasovat v soutěži o NEJ vánoční 

pochoutku, vypouštění balónků štěstí, vyhodnocení a ocenění titulem NEJ vánoční pochoutka, 

losování o ceny. 



Přivítání prvňáčků 
 

V letošním školním roce nastoupilo do první třídy 17 dětí - 14 kluků a 3 holčičky. 

 První školní den jsme 

se sešli na obecním úřadě, 

kde bylo pro děti 

připraveno slavnostní 

přivítání mezi žáky 

základní školy. A protože 

to byl opravdu slavnostní 

okamžik, přišli děti 

pozdravit i starosta p. 

Hasník a ředitel školy p. 

Ivaniš. Každého prvňáčka 

osobně přivítali a předali 

mu připravené dárky – 

stužky a trička s názvem 

školy. Přivítání proběhlo 

za hojné účasti rodičů i 

ostatních rodinných 

příslušníků.  

 Potom jsme se společně vydali do školy, aby se děti seznámily se svou třídou. Na 

prvňáčky čekali žáci 9. třídy, kteří vždy přivítají nejmladší žáky do svých řad. My jim tuto 

pozornost oplatíme na konci školního roku, kdy se s nimi budeme loučit. Ve třídě byly pro 

žáčky první třídy připraveny balíčky se školními potřebami od Městské policie Mikulov a 

kornouty sladkostí. Další školní pomůcky zakoupené z příspěvku SRPŠ na děti ještě 

čekají. 

 Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě i financování zdařilé 

akce podíleli a doufám, že jsme tímto dali základ nové tradici.  
Třídní učitelka Mgr. Jana Osičková 

 

Informace z mateřské školy 
 

 V letošním roce nastoupilo do mateřské školy celkem 55 dětí, které byly rozděleny do 

dvou tříd, Motýlků a Berušek. 

 Na děti ze třídy Motýlků čekalo překvapení v podobě nových paní učitelek, které se 

na děti velmi těšily. Nově do mateřské školy nastoupila paní učitelka Hana Jankovičová a 

paní učitelka Mgr. Marcela Šedivá. 

 Třída Motýlků byla přestěhována z 2. patra do přízemí, kde je pro děti připravena 

prostornější třída s lepšími podmínkami. Třídu si paní učitelky uspořádaly dle svých 

vlastních představ tak, aby co nejvíce vyhovovala jim i dětem. Celé toto stěhování bylo 

náročné a paní učitelky mu přizpůsobily veškerý volný čas.  

 Velké poděkování za pomoc při stěhování veškerého nábytku patří Obecnímu úřadu 

a jeho zaměstnancům, kteří nám vyšli ve všem vstříc a velmi nám pomohli. 

 Našim rodičům i dětem přejeme krásný začátek školního roku v mateřské škole, 

spoustu spokojenosti a doufáme, že se i novým dětem bude v mateřské škole líbit, rychle 

si zde zvyknou a budou sem chodit rády, stejně jako my ostatní.                        Kolektiv MŠ 



Nové workoutové hřiště a cvičební stroje 
 

 Díky příspěvku z grantového programu innogy Gas Storage ve výši 100 000 Kč bylo 

vybudováno nové workoutové hřiště s cvičebními stroji. Celková cena je 285 798 Kč. 

Dodávku i instalaci zajistila firma COLMEX s.r.o.. COLMEX patří mezi největší české 

výrobce workoutu. 

StreetWorkOut je určen 

pro silové exteriérové 

cvičení. Prvky z této 

řady neobsahují žádné 

mechanické části, a to 

propůjčuje konstrukcím 

jejich nezničitelnost. 

Řada WO je ideální pro 

cvičení kalisteniky 

(prosté cvičení, jehož 

cílem je zpevnění a 

zformování postavy) a 

pro cvičící všech věkových kategorií, jakožto i výkonnostní a vrcholové sportovce.  

 Na hřišti je instalována workout sestava Florida, která obsahuje: multifunkce (hrazdy, 

triple závěsy na kruhy, TRX, apod.), bradla prodloužená, hrazda podvěšená, hrazda velká 

a mnoho dalších modulů. Dále jsou zde instalovány čtyři cvičební stroje.  

 Zařízení smí bez dozoru užívat pouze osoby starší 14 let. Doporučujeme využívat ke 

strečingu, protahování, posilování a k celkovému kondičnímu tréninku. Jiné než uvedené 

použití je zakázáno. Cvičení provádějte pomalu a plynule. Při přílišné zátěži se mohou 

objevit fyzické problémy. V případě pochybností, konzultujte cvičení s Vaším lékařem. 

Zařízení nepoužívejte, pokud je jeho povrch namrzlý, kluzký, rozpálený nebo je-li zařízení 

viditelně poškozené, protože hrozí poranění. 

 Doufáme, že hřiště bude všem uživatelům dlouho a dobře sloužit. Prosíme je proto, 

aby v areálu udržovali pořádek a zařízení nepoškozovali.         Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

 

 

Přehled kulturních a společenských akcí říjen – prosinec 2016 
 

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 

 

Červen 
 

Maya Sedláčková 
 

Červenec 
 

Adrian Hlavačka 
 

Srpen 
 

Ema Strbačková 

 

Svatby 
 

Červenec 
 

Libuše Matušková Dolní Dunajovice 

Milan Matuška Dolní Dunajovice 
 

Srpen 
 

Ivana Anna Veselá Dolní Dunajovice 

Aleš Maniš Perná 
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Jubilea 
 

Červenec 
 

Marie Vítková 

Matěj Hamerník 

Tinka Švejdová 

Miroslav Josefík 

Miroslav Fila 

Miroslav Grégr 
 

Srpen 
 

Stanislav Stopka 

Ing.Miroslav Štrbka 

Marie Kořínková 

Zdeňka Směřičková 

Marie Macharová 

Kateřina Klepáčková 

Anna Štrausová 

Věra Skoumalová 
 

Září 
 

Božena Zbránková 

Růžena Válková 

Marie Volaříková 

Drahomíra Dohaničová 

Ludmila Kopřivová 

Marie Hrabcová 

Rozalie Karbulová 

Josef Pitra 

Vladimír Štraus 

 

Úmrtí 
 

Červenec 
 

Vlasta Francová  84 let 
 

Září 
 

Ludmila Ševčíková 86 let 
 

 

 

 

Vyjádření k pokácení máje. 
 

Musím se ohradit k výčitkám, že 

pokácení máje nebylo nutné. 

Vzhledem, k tomu, že se 3. září na 

návsi konal benefiční koncert 

„Křídla motýlí“ a bylo potřeba 

postavit stan pro diváky a pódium, 

opravdu nešlo máju ponechat. 
Mgr. Josef Hasník 


