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CO MI ŠKOLA DALA A NEDALA?
Úvahy žáků 9. B

Za pár dní se už budeme loučit, ale z naší ZŠ si odnáším to nejdůležitější – vědomosti,
samostatnost, zodpovědnost a také nezapomenutelné vzpomínky. 

Zuzana Filipová

Ve škole se učíme číst, psát atd., ale též vycházet s lidmi, získat a udržet si kamarády, což
je pro život velmi důležité.

 Tomáš Doubrava

Celý lidský život je vlastně jedna velká škola, na kterou člověk nesmí zapomínat a vštípit
si do paměti její zásady a ty pak předávat dalším generacím. 

Antonín Ševčík

Škola byla těch 9 let můj druhý domov, za tu dobu jsme se všichni tak seznámili, že až
půjdu na jinou školu, půjdu s pocitem prázdnoty a nejistoty.

Kateřina  Kopřivová

Škola je můj kamarád, naučila mě brát i dát.                                 
Radka Dobšíčková

Škola,  to  je  druhá  máma,  ale  také  přísná  dáma,  jsou  to  naše  povinnosti,  získané  zde
dovednosti.                      

Zuzana Čapková

Když se zamyslím nad uplynulými devíti lety, vzpomenu na štěstí, smutek, trápení, ale i
legraci se spolužáky i učiteli. Myslím na znalosti,  které jsme posbírali a budeme je moc
potřebovat do budoucího života.  Škola ale není jen o učení – mučení,  ale i o výchově,
kterou nám vštěpovali naši „druzí rodičové“, kteří nás připravili do těžšího a složitějšího
života na středních školách. Tam se všichni těší,  ale po čase už vzpomínají na základní
školu a říkají: „Ta byla zlatá!“                         

Ondřej Kopřiva

Nechce se mi odsud pryč              Na naši školu budeme vždy vzpomínat
chtělo by to najít klíč              a nad historkami a zážitky se usmívat
jak posunout všechno zpět              ať už budeme kdekoli na světě
o několik těch pár let.              vzpomeneme si, kdo na téhle planetě
Ale už je to tak,              naučil nás, co teď už víme
čas se nedá vrátit ani zastavit              a taky, jak se chovat máme,
budeme se mu muset postavit.              nevím, jak rozloučit se mám,

            a tak to řeknu jednoduše – díky vám!
Zuzana Pecková                                  Jana Šubová



Jednání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo dne 27. května 2003. Jednání

se zúčastnilo pouze 9 členů zastupitelstva, 3 členové se z jednání řádně omluvili a další tři
zastupitelé se neomluvili. Jednání se zúčastnilo také šest občanů. Jednání bylo bouřlivé a
dlouhé,  hlavní  body byly: zpráva  o  hospodaření  obce  v roce  2002,  odprodej  pozemků
z majetku  obce  a  příspěvek  na  provoz  Lékařské  služby  první  pomoci  v Mikulově.
Z uvedených  bodů  byl vcelku snadno  schválen odprodej  pozemků na  ulici  Polní  a  „U
mlýna“,  k ostatním bodům proběhla  dle  zápisu  obsáhlá  diskuze.  Zpráva o  hospodaření
obce byla nakonec vzata na vědomí a bude znovu projednána na mimořádném zasedání
zastupitelstva, které se uskuteční po ukončení auditu hospodaření obce ve druhé polovině
června.  Zastupitelstvo  obce  naopak  již  podruhé  odmítlo  poskytnout  příspěvek  městu
Mikulov  na  provoz  LSPP.  Důvodem byly nedostatečné  podklady,  které  MěÚ Mikulov
zastupitelstvu poskytl. Neschválení příspěvku na provoz LSPP znamená, že pokud budou
občané  tuto  službu  potřebovat,  musí  se  k lékaři  do  Mikulova  dopravit  sami.  Rychlá
záchranná služba, kterou i nadále financuje stát a která má v Mikulově také svoji základnu,
však v případě ohrožení života bude zasahovat i v naší obci.
 Mezi  zastupiteli  obce  se  dále  rozvinula  diskuze,  zda  mají  či  nemají  být  na
internetu zveřejňovány zápisy ze zasedání rady obce a zastupitelstva obce, v tomto bodě
nebylo dosaženo shody, a proto se bude o této věci ještě jednat.

Mgr. Josef Hasník
zástupce starosty

Separovaný odpad
V minulém čísle jsem se zmínil o separovaném odpadu a o tom, jakým způsobem

s ním  máme  v naší  vesnici  nakládat.  Zjišťuji,  že  se  v tomto  směru  nic  nezměnilo.
Separovaný  odpad  odvážíme ve  14  denních  intervalech  ze  dvou  stanovišť,  která  mají
celkem 14 kontejnerů, každý o objemu 1100 litrů. Zkusme se opět na jednotlivá stanoviště
podívat. Neutěšený stav těchto míst využívají i občané okolních vesnic. Pozastavme se nad
tímto stavem a zkusme se zamyslet, jakým způsobem bychom odstranili tento nepořádek. 

Nabízí se velmi lákavý způsob,  a to soustředění  všeho odpadu,  který je  určen
k separaci, na jedno místo - malý sběrný dvůr, kde bychom jej dostali pod kontrolu. Zde
by se jednotlivé druhy odpadu separovaly od sebe. K plastům a papíru by se pořídil lis,
který by měl více komor a umožňoval by konkrétní třídění jednotlivých komodit do balíků.
Zde přeměníme objem na váhu, tím zmenšíme četnost odvozů, získáme čistý separovaný
odpad podle požadavků recyklačních firem, který je již i jinak placen.

Tímto způsobem se lis zaplatí již za dva roky používání. K dobru získáme čisté
prostředí kolem nás.  Myslím si, že by stálo za úvahu jít  do takovéto vratné ekologické
investice.
Dále bych se chtěl pozastavit na přístupem občanů, kteří zneužívají kontejner u hřbitova.
Víme, že tento  kontejner  je  určen jen  na  odpad  ze hřbitova,  ale co v něm najdeme,  je
zarážející. Vrcholem je ukládání uhynulých zvířat do tohoto kontejneru, kdy rozkládající se
těla uhynulých zvířat svým zápachem obtěžují okolí hřbitova, který je  hojně navštěvován
nejen   místními   občany,   ale   i   návštěvníky,   kteří   se   přišli   na   toto 



posvátné  místo  poklonit  a  zavzpomínat  na  své  blízké.  Tento  přístup  nelze  již  ani
komentovat. 

Kontejner u hřbitova je určen jen pro HŘBITOV. 
František Bařina

starosta obce

Referendum
Ve dnech 13. a 14. června 2003 se uskuteční Referendum o přistoupení ČR k EU. Právo

hlasovat  v  referendu  má  každý  občan  České  republiky,  který
alespoň  14.  června  2003  dosáhne  věku  18  let.  Místem  konání

referenda v naší obci bude opět sál v „Domě Dr. Karla Rennera“ na
ulici  Poštovní.  Volební  místnost  bude  otevřena  v pátek 13. 6.  od  14  do  22  hodin a
v sobotu 14. 6. od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky, na rozdíl  od jiných voleb nebudou
občanům doručovány domů, ale občané je spolu s úřední obálkou obdrží až ve volební
místnosti.   
Na hlasovacím lístku je otázka „Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle
smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské
unie?“  a  dvě políčka  pro  označení  odpovědí  ANO nebo  NE.  Možná  někdo  řekne,  že
smlouvu  z položené  otázky  nezná,  ale  může  se  s ní  seznámit.  Na  OÚ  je  každému
k dispozici v počítačové podobě již od 22. května.
Jak  tedy  bude  probíhat  referendum?  Po  příchodu  občana  do  volební  místnosti  bude
ověřena jeho totožnost a státní občanství České republiky (platný občanský průkaz nebo
cestovní pas) a provedena kontrola zda je občan zapsán ve stálém seznamu voličů. Poté mu
pověřený  člen  volební  komise  předá  úřední  obálku  a  hlasovací  lístek.  V prostoru  pro
úpravu  hlasovacích  lístků  občan  na  lístku  označí  svoji  volbu  a  lístek  vloží  do  úřední
obálky. Obálku s upraveným hlasovacím lístkem volič vlastnoručně vhodí do volební urny.
Platný je takový hlasovací lístek, který má křížkem vyznačenu jednu z možností a byl do
volební urny vhozen v úřední obálce.
V případě, že volič nebude v době konání referenda v místě bydliště, může si  do středy
11. 6. do16 hodin vyzvednout na OÚ voličský průkaz a s tímto průkazem může hlasovat
ve kterékoliv volební místnosti, kde mu bude voličský průkaz odebrán a volič bude zapsán
do seznamu voličů. 
A proč se vlastně hlasování v referendu zúčastnit? Poprvé v historii má každý občan právo
vyjádřit se nejen volbou svých zástupců, ale přímo k určitému problému. Se vstupem do
EU můžete,  ale  i  nemusíte  souhlasit,  pokud však nepřijdete  k referendu,  budou  ostatní
rozhodovat za Vás. A i když máte pouze jeden hlas, tak hlasování ovlivňujete, nikdo jich
totiž víc nemá. 
V záhlaví tohoto článku jsem použil oficiální logo referenda, někomu se může zdát, že je
navádějící,  ale to ANO můžeme chápat také tak, že se konečně můžeme k důležité věci
vyjádřit sami a přímo. 
Nenechejte za sebe rozhodovat jiné.

Mgr. Josef Hasník 
zástupce starosty



Ohlédnutí za výstavou vín
Letošní místní výstava vín

byla  jubilejní,  v pořadí  dvacátá
pátá.  Konala  se  tradičně  o
Velikonocích a těšila se značnému
zájmu  návštěvníků.  Sešlo  se  jich
více  než  600,  což  je  rekordní
účast. Ti si mohli vybrat z bohaté
nabídky 745 vzorků.

I v tomto roce se při bodování pokračovalo
v efektivnějším  využití  dvacetibodové
stupnice,  takže medaile byla udělena již za
víno ohodnocené 18 body.
„Sběratelem“  ocenění  se  stal  podnik  Víno
Mikulov  a.s.,  který  získal  všechny  tři
šampiony  výstavy  za  Ryzlink  vlašský,
pozdní  sběr,  Sauvignon,  pozdní  sběr  a
Modrý  Portugal.  Kromě  toho  mu  náležel
i Pohár starosty obce za nejlepší kolekci vín.
V letošním  roce  byl  poprvé  udělen  Pohár
výstavního  výboru  za  nejvýše  ohodnocený
Ryzlink vlašský z Dolních Dunajovic. Tuto cenu obdrželi vystavovatelé L+L
Tichý.

V odpoledních  hodinách  přispěla  k dobré  pohodě  a  veselé  náladě
Cimbálová  muzika  Jožky  Severina  a  mužácký  sbor  z Dolních  Dunajovic.

Melodie  lidových  písní  zaznívaly
v pozdějších  večerních  hodinách  i
mimo prostory výstavy.

Výstava  byla  dobře
organizována,  měla hladký průběh,
a tak návštěvníci  odcházeli  vesměs
s dobrými pocity.

Stanislav Lačík



KDU – ČSL
Dne 11. 5. 2003 připravila  a

uskutečnila  místní  organizace  KDU-
ČSL ve spolupráci s obecním úřadem
a sborem pro občanské záležitosti na
místním tanečním parketu oslavu Dne
matek. Do programu přispěli žáci MŠ
a  ZŠ  pod  vedením  svých  učitelek.
Dále vystoupil mužácký sbor Dolních
Dunajovic a svým pásmem přispěl též

Ženský pěvecký sbor z Dolních Bojanovic.
Rovněž,  jako  loni,  bylo  přichystáno
občerstvení pro maminky v podobě koláčů
a  kávy.  Počasí  nám  přálo  a  věříme,  že
všichni přítomní prožili pěkné odpoledne a
odnesli si domů pěkný zážitek.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří
se na tomto odpoledni podíleli.

Marie Bravencová 

SRPŠ
Sdružení  rodičů  a  přátel  školy  si  dovoluje  informovat  veřejnost  o

využití  získaných finančních prostředků. Peníze,  vybrané v začátku roku od
rodičů a především výrazný výtěžek z plesu umožnily nakoupit pro žáky nové
lyžařské vybavení pro školní kurzy. Dále pak zaplatit i letošním účastníkům
LVK používání vleků. Další příspěvky např. ve
formě startovného  či  spoluplatby  za  autobusy
na  soutěže  či  divadelní  představení,  ceny  a
občerstvení na Den dětí  apod. Celkové výdaje
činily asi 50 000 Kč. 

Tím se v podstatě vyčerpal fond SRPŠ,
a  tak  si  vás  všechny  dovolujeme  pozvat  na
První  prázdninovou zábavu, jejíž  výtěžek opět
poslouží vašim – našim dětem a my vás o tomto
hospodaření budeme opět rádi informovat.

Výbor SRPŠ



TJ SOKOL
30. 3. 2003 jsme zahájili jarní část soutěží. Dnes, po odehrání 10 jarních utkání,

jsou  muži  na  druhém  místě  se  ztrátou  5  bodů  na  vedoucí  Březí,  které  jsme  ve  velmi
pěkném utkání a před vysokým počtem návštěvníků porazili 3 : 2. Naděje na postup je jen
teoretická. Když ale srovnáme předešlou sezónu, kdy jsme se zachránili v soutěži o jediný
bod, se sezónou letošní, kdy jsme hráli dokonce o postup a při troše štěstí skončíme druzí,
dojdeme k závěru, že nastoupená cesta v naší kopané je správná.Potvrzuje to i ten fakt, že
pokud se hraje u nás mistrovský zápas, jsou hospody prázdné. Fotbal se stává pomalu, ale
jistě kulturní událostí, při které se můžeme pobavit, v pěkném bufetu si „chlapi“ dají pivo.
Co nás nejvíce těší je to, že začaly zápasy hojně navštěvovat i ženy, mládež atd.

Vedle mužů  se v letošním roce zlepšili  i  dorostenci,  kdy 2 kola  před koncem
bojují o celkové 6. místo v okresním přeboru.

Starší žáci bojují o první místo v okresním přeboru, mladší žáci jsou ve stejném
přeboru poslední, ale při součtu mladší + starší žáci jsme na velmi pěkném 5. místě.

A  pro  ty  opravdové  fotbalové  fajnšmekry,  kteří  chtějí  mít  z fotbalu  opravdu
zážitek,  doporučujeme  navštívit  zápasy  naší  přípravky (děti  7-11  let).  Pohled  na  tyto
špunty,  s jakým zápalem hrají   -  to  je  pohlazení  na  duši.  Právě tito  malí  by měli  27.
července  zahájit  provoz  na  novém travnatém hřišti  pohárovým  turnajem,  kde  chceme
pozvat mužstva Perné, Bavor a Mikulova B. Přijďte se podívat, nebudete litovat.

Již dnes, tři kola před koncem soutěží, se intenzivně připravujeme na nastávající
sezónu. Jsou vytipováni hráči, kteří by mohli posílit A tým, probíhají jednání. Zvažuje se
znovu  přihlášení  B  mužstva  do  soutěže,  za  předpokladu,  že  bude  dostatek  hráčů  a  že
zajistíme takové vedení mužstva B, kdy budou dohrávat starší hráči, kde budou dostávat
šanci dorostenci a hlavně musíme zajistit, aby toto mužstvo, pokud se přihlásí do soutěže,
dobře reprezentovalo naši  obec jak výkony, tak i vystupováním a v neposlední  řadě by
připravovalo hráče pro A mužstvo.

V oblasti investic stále čekáme, jestli nám bude přidělena dotace na nové hlavní
travnaté hřiště.  Doufejme,  že to dopadne dobře.  Obecní  úřad již započal s první etapou
výstavby, to je odvodňovací kanál, který nám pomůže vyřešit problém se spodní vodou,
kde  je  již  přichystána  odbočka  na  odvodnění  nové  plochy.  V současné  době  probíhá
svařování nového oplocení hřiště, které by mělo být do zahájení nové sezóny hotové.

Závěrem bychom chtěli  ještě  jednou poděkovat Pekařství MAJA za zakoupení
nových dresů pro ml. žáky a
Kavárně  u  Balážů  za
zakoupení nových míčů pro
děti.

Výbor TJ SOKOL
přeje  všem  spoluobčanům
pěknou  dovolenou  a  10.
srpna se znovu setkáme při
zahájení  nového  ročníku
soutěží.

Ing. Miroslav Volařík
 Milan Kališ



   ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  INFORMUJE
V závěru školního roku vždy bilancujeme, hodnotíme, co se povedlo a co ne.

Školní dvůr čeká na závěrečné úpravy a zatím jej stále nelze využívat. Po přijímacích
zkouškách byla z pátých tříd na víceleté gymnázium do Mikulova přijata jedna žákyně.
Zato z devátých tříd byli všichni úspěšně přijati - 16 žáků na odborná učiliště a 19 na
SŠ. Výrazných úspěchů dosáhli naši žáci ve výtvarných, sportovních a vědomostních
soutěžích a olympiádách.
Například :
Přehazovaná – dívky - postup do krajského kola, zde 2. místo 
Minikopaná - chlapci - okresní kolo - 2. místo 
Vybíjená – dívky - postup do krajského kola, zde 4. místo
Volejbal – dívky - okresní kolo - 1. místo 
Plavecká štafeta -  žáci 3. třídy - 1. místo 
Malá kopaná – chlapci - okresní kolo - 1. místo 
Výtvarná soutěž - Den Země – A. Ševčík -2. místo 
 J. Stašková , L. Bobojčevová -2. místo 
Matematická olympiáda - Yveta Buchtová  - 2. místo v okresním kole 
Mládí a vědění - počítačový kroužek -  žáci 8. tříd – úspěšně absolvovali 
A další pěkná umístění v olympiádách  v českém jazyce, anglickém jazyce, zeměpise
aj…

Pro zpříjemnění pobytu ve školních lavicích jsme zavedli výrobu zdravých
svačinek,  které  dětem velmi chutnají,  a  tak dík patří  organizátorům, ale  především
pracovnicím ŠJ a provozním zaměstnankyním ZŠ. 

Velký úspěch sklidila též akce „dotované mléko do škol“,  kdy se podařilo
v rámci  pitného režimu zajistit  žákům dodávku čtvrtlitrového baleného ochuceného
mléka v ceně 3 Kč.
(Běžná cena této krabičky v obchodech je 7,90 Kč.)

A plány do budoucna ? O prázdninách bude vymalováno celé přízemí školy,
budou vyměněny vnitřní parapety a snad pokročí i práce na školním dvoře. Na období
pořádání hodů bychom chtěli připravit výstavu, kde budou představeny práce žáků i
prezentace činnosti OÚ.

Dovolte nyní, abych poděkoval všem učitelům základní i mateřské školy
za jejich mnohdy psychicky velmi náročnou práci a popřál jim pěkné, zasloužené
prázdniny, kdy načerpají nové síly pro další školní rok. 

Rodičům pak přeji, aby si užili svých ratolestí a všem žákům příjemné
léto a návrat v září do lavic ve zdraví a radosti.

                                                                                           Mgr. Miroslav Ivaniš 
 ředitel školy



Společenská kronika    
Narození
Natálie  Penčáková    20. 1. 2003
Miroslav  Kovács      6. 3. 2003
Adéla Kopřivová    13. 5. 2003
Ivana  Chromcová      5. 6. 2003
Dominika  Suchánková       5. 6. 2003

Svatby
31. 5. 2003
Lubor  Horák           Dolní Dunajovice
Natálie  Ivanišová    Dolní Dunajovice

Jubilea
Duben
Eva  Popovičová 84 let
Květen
Žofie  Dolinová 90 let
Kateřina  Volejníková 70 let
Marie  Šenkeříková 70 let
Červen
Jakub Malík 90 let
Kristina Kratochvílová 84 let
Bohuslava Kryšková 82 let
Marie Hasoňová 81 let
Anna Malíková 81 let
Anna Pitrová 81 let
Olga Pitrová 75 let

Úmrtí
Březen
Zdeněk  Dobeš 56 let
Duben
Petr  Charvát 33 let
Červen
Jiří Husar 83 let

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
17. 6. 2003
17 hod. - Vernisáž obrazů Dušana
Ždímala – Sál Dr. K. Rennera
19.30 - Divadelní představení
Neslyšitelný řev umění
Kinosál Dolní Dunajovice

28. 6. 2003
První prázdninová zábava
Pořádá SRPŠ při ZŠ

12. 7. 2003
Červencová noc
Pořádá TJ Sokol

26. 7. 2003
Pytlácká noc
Pořádá MS Slunný vrch
Hraje Panorama band

9. 8. 2003
Letní slavnost vína
Pořádá TJ Sokol a ČZS

29. 8. 2003
Předhodová zábava
Pořádá TJ Sokol

30. 8. – 31. 8. 2003
HODY
Pořádá TJ Sokol
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