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Stavba rychlostní silnice R52 
 
     Starostové obcí Bavory, Perná a Dolní Dunajovice společně se zástupcem 
občanského sdružení „Nebojsa“ z Bavor, vedoucí správy CHKO Pálava RNDr. Jiří 
Matuška a odb. prac. přírod. odd. RMM Mgr. Milada Rigasová, se otevřeným dopisem 
obrátili na zástupce státní správy a krajské samosprávy v ČR i v Rakouské republice. 
V dopise byly ve třinácti bodech shrnuty námitky proti plánované stavbě rychlostní 
komunikace R52. Tímto článkem bychom chtěli s obsahem dopisu seznámit i občany 
Dolních Dunajovic.  
     Argumenty proti výstavbě R52: 
1. v krajině mikroregionu Mikulovsko vznikne výrazná cizorodá bariéra jak pro 
přírodní část území, tak i pro obyvatele jednotlivých obcí 
2. v krajině vzniknou výrazné negativní prvky v podobě uvažovaných a nutných 
mimoúrovňových sjezdů a dalších doprovodných staveb, které však nebyly dosud 
nikde jednoznačně definovány 
3. podél trasy se zvýší znečištění ovzduší v důsledku faktického zvýšení 
automobilového provozu na dálnici, zejména ve spojení s nákladní tranzitní dopravou 
4. možné ohrožení spodní vody v okolí dálnice se zvýší v důsledku pravidelné nutné 
údržby zimním solením, prováděným ve vyšší míře než dosud, a se zvýšeným 
předpokladem závažných dopravních nehod vyplývajícím z navýšení celkového 
provozu 
5. hlukové zatížení turistického centra regionu (Mikulov) a okolních přiléhajících obcí 
se zvýší navýšeným transitem, zejména nákladní dopravy, na což bude jednoznačně 
vůle reagovat protihlukovými bariérami 
6. velmi široký pás zemědělské půdy se nenávratně zničí vlastní výstavbou dálničního 
tělesa a obslužnými komunikacemi, v předpokládané šířce až několik desítek metrů 
7. vzájemná dostupnost obyvatel obcí na obou stranách dálnice se výrazně zhorší, 
stejně jako vzájemná komunikace mezi obyvateli dotčených obcí 
8. zrychlení dopravy na dálnici může výrazně snížit počet návštěvníků v Mikulově a 
okolních obcích v rozporu s cíli cestovního ruchu regionu, naopak se nepodloženě 
argumentuje neprokazatelným rozvojem regionu v jiných oblastech, které však nejsou 
definovány jako priority regionu 
9. dojde k uzavření dvou unikátních částí jihomoravské krajiny a přírody Biosférické 
rezervace UNESCO Dolní Morava (CHKO Pálava, Lednicko-valtický areál a komplex 
lužních lesů na soutoku řek Moravy a Dyje) mezi dvě dálnice a jejich „izolování“ od 
okolí, s nímž historicky souvisí 
 



10. bude znemožněno využití celé oblasti  pro cykloturistiku na vinařských stezkách 
11. chybí zde odborné posouzení v mezinárodním měřítku na přeshraniční dopady 
vlivu stavby na životní prostředí a krajinu 
12. zpracování návrhu zadání nového územního plánu Břeclavska a projednání územní 
prognózy je vedeno v časové tísni, kde není dán prostor ke vzájemné konzultaci 
občanů, žijících v této oblasti, kterých se tato závažná situace nejvíce dotýká 
13. nechápeme z ekonomického hlediska, proč by  mělo vést duplicitní souběžné 
dálniční spojení s dálnicí D2. 

V závěru dopisu je doporučeno uvažovat využít pro dálniční spojení Brna s Vídní 
stávající dálnici D2 přes Břeclav. Pod dopisem jsou podepsáni nejen laici, ale také 
odborníci na problematiku životního prostředí, a tak doufáme, že se náš názor dočká 
vyslyšení.  

 František  Bařina,  starosta   obce 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
Ve středu 2. února 2005 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Hlavním 

bodem jednání byly personální změny v zastupitelstvu. Z důvodu pracovního 
zaneprázdnění rezignoval na funkci zástupce starosty Mgr. Josef Hasník. Zastupitelstvo 
obce zvolilo novým zástupcem starosty pana Otakara Šimoníka a pan Hasník byl zvolen do 
rady obce. 

V diskuzi pan Pavel Karlík ml. napadl členy zastupitelstva s tvrzením, že mu brání 
v podnikání. Protože se situací kolem pronájmu restaurace Bílá růže nejsou občané 
dostatečně seznámeni, dovolím si provést malou rekapitulaci. V roce 1991 byla panu 
Pavlovi Karlíkovi st. pronajata na dobu dvaceti let restaurace Bílá růže. V roce 1992 mu 
byl novou smlouvou opět na dvacet let pronajat prostor celého prvního patra objektu. Obě 
smlouvy jsou uzavřeny v podstatě bez možnosti výpovědi, ale také bez možnosti zvýšení 
nájmu. Poté co byla počátkem roku 2001 z objektu „Bílé růže“ vystěhována místní 
knihovna, požádal pan Karlík o pronájem i tohoto prostoru. V době jednání o možnosti 
pronájmu chtěla obec objekt zastavit SFŽP kvůli výstavbě ČOV. Právníci SFŽP nás 
upozornili, že smlouva je po formální stránce chybná, a měla by být změněna. Současně 
došlo ze strany Okresního úřadu Břeclav ke zpochybnění vlastnictví objektu obcí. Přesto 
byly s panem Karlíkem ústně dohodnuty podmínky nového pronájmu. Než byla smlouva 
podepsána, byla na obec podána žaloba o určení vlastnictví objektu, a proto bylo 
rozhodnuto do rozhodnutí soudu prostory nepronajímat. Soudní řízení bylo pro pochybení 
okresního úřadu ukončeno na jaře 2003. Nová rada obce nabídla panu Karlíkovi návrh 
nové nájemní smlouvy, která by řešila jak formální chyby původních smluv, tak i 
ekonomickou nevýhodnost těchto smluv pro obec. Návrh rady obce byl podpořen také 
usnesením zastupitelstva. Protože návrh obce pan Karlík odmítl, a trval na platnosti 
původních smluv, rozhodlo zastupitelstvo o podání žaloby na určení platnosti nájemních 
smluv. Situace se ještě zkomplikovala v červnu 2004, kdy pan Pavel Karlík st. prodal 
provoz panu Pavlu Karlíkovi ml.. O změně provozovatele nebyla obec jako vlastník 
nemovitosti předem informována a do dnešního dne nebyl obci předložen žádný oficiální 
doklad o této změně, přestože o jeho předložení byl provozovatel několikrát žádán. 
Z důvodu probíhajícího soudního řízení rozhodlo zastupitelstvo o tom, že do jeho ukončení 
nebude zbývající část pronajímána.                                              

 Mgr. Josef  Hasník 



Jaro se blíží 
     V poslední době vzniklo v obci mnoho nepovolených, neoprávněných skládek na 
plochách veřejného prostranství. Jednak před jednotlivými nemovitostmi patřící 
soukromým osobám, také i za nimi. Místy jsou neoprávněně zabírány plochy, které mají 
sloužit k jiným účelům. Zde je uložen bez povolení stavební materiál, suť, topivo a 
dokonce zde stojí nepojízdná auta - vraky. Plochy v okolí potoka také vypadají nevábně a 
bylo by je zapotřebí uklidit. Zkusme se zamyslet na tímto stavem  a něco s ním udělat. 
Myslím si, že není nutné používat vyhlášky, nařízení či finanční postihy k napravení těchto 
skutečností. Stačí jen vstřícný krok, pochopení pro pořádek a odpovědnost vůči sobě 
samým a životnímu prostředí ve kterém žijeme. Čisté a uspořádané okolí nám pak bude tou 
nejlepší odměnou nejen pro nás, ale také pro ty, co k nám přijedou. 

František Bařina, starosta obce 
 

Sběrný dvůr 
Sběrný dvůr v Dolních Dunajovicích je místo v prostorách stodoly a dvora na ulici Lípová 
a slouží nám všem k odběru a třídění vybraných  komodit. Již několikráte byli občané 
v místním tisku, letáčcích, a hlášení v místním rozhlase upozorněni, že se zde odebírají 
komodity, které dále slouží k recyklaci. Jedná se o PET lahve, papír, sklo a textil. PET 
lahve se odebírají vytříděné podle barev a sešlápnuté, papír a textil – svázané a 
vytříděné. Mnozí občané tyto zásady dodržují za což jim patří dík, ale téměř polovina ne. 
Obsluha, která je určena pro výběr těchto komodit, má povinnost pouze dohlížet na 
správné třídění PET lahví, které vytříděné poté můžeme lisovat bez dalšího zdržování. 
Vše ostatní patří do komunálního odpadu, který si ponecháme ve vlastních popelnicích 
připravených ke svozu. Mimo výše uvedené recyklovatelné odpady zde odebíráme 
velkoobjemový odpad. 
Žádáme občany o respektování výše uvedených podmínek, s kterými si budeme navzájem 
usnadňovat spolupráci.      

František Bařina, starosta obce 
 

Podčárník 
 Chtěl bych se podělit o dojmy, které mám a které mají i mnozí další návštěvníci našeho 
hřbitova – místa posledního odpočinku našich předků. I cizí návštěvníci hodnotí náš 
hřbitov velmi pěkně. Občané se o hroby svých bližních pěkně starají, obecní úřad zajišťuje 
úklid a údržbu  společných prostor, stará se o odvoz hřbitovního odpadu. Je jen a podivem, 
že někteří občané si pletou kontejner na   h ř b i t o v n í   odpad s odpadem domovním a 
hospodářským. Často se tam totiž objevují staré hadry, papír, plasty, kůže z domácích 
králíků, peří, šustí z kukuřice a podobně.  
Chtěl bych tímto požádat či poprosit ty, kteří tam toto dávají, aby od takového počínání 
upustili a likvidaci tohoto odpadu si zajistili v rámci svozu domovního odpadu či 
sběrového dvoru OÚ v budově proti školní jídelně.  
I podle péče o místo posledního odpočinku našich nejbližších a jeho okolí se pozná 
kulturní úroveň obce a jejích obyvatel.  
Za návštěvníky hřbitova – pietního místa děkuji. 

Vojta 
 



VÝSTAVA   VÍN 
 

 když počasí v posledních několika týdnech připomíná klasické zim-ní 
období, kalendář nelže a ukazuje nám, že se blíží Velikonoční svátky a tím i 
velký svátek vinařů a milovníků dobrého vína - výstava vín, která se v naší 
obci koná o Neděli velikonoční. V  letošním roce však této akci předcházely 
bouřlivé diskuse, které proběhly snad ve všech vinařských obcích naší repub-
liky. 

Po vstupu ČR do EU začaly u nás platit nové právní předpisy, přede-
vším Zákon 321/2004 o vinohradnictví a vinařství  a prováděcí vyhláška 
č.323/2004, Nařízení vlády č.245 o podmínkách organizace trhu s vínem, 
Nařízení komise (ES) č.884/2001 - pravidla pro průvodní doklady pro pře-
pravu vinařských produktů a pro vedení evidenčních knih v odvětví vína a 
Zákon o spotřební dani. Z těchto předpisů vyplývají i pro tzv. drobné vinaře 
některé nové povinnosti a omezení. Kontrolou jejich dodržování jsou pově-
řeny organizace ÚKZÚZ, SZPI a orgány Celní správy. 

Obavy drobných vinařů z případných sankcí vedly k tomu, že v ně-
kterých obcích od pořádání výstavy vín v letošním roce upustili. Organizační 
výbor ČZS v Dol.Dunajovicích se po zvážení všech nových okolností rozho-dl 
výstavu v tradičním termínu uspořádat, ovšem za cenu několika zásadních 
změn. Vzhledem k tomu, že nové předpisy nedovolují prodej vína na výsta-
vách, ruší se prodej bločků a zvyšuje se vstupné, ve kterém bude zahrnuta 
volná ochutnávka všech vystavených vzorků. Tím samozřejmě odpadá i 
možnost koupit si celou láhev. Vstupné na výstavu bylo předběžně stanoveno 
na 150 Kč. Skleničky a katalogy budou prodávány zvlášť. S případnými do-
tazy se můžete obrátit na některého z členů výstavního výboru. 

Přáním pořadatelů je, aby tradice místních výstav i s jejich velmi 
dobrou úrovní  zůstala zachována. K tomu můžete přispět vážení spoluobča-né 
i Vy svojí návštěvou. Začátek je v 9 hod., konec v 19 hodin. Přejeme Vám 
hezké zážitky z ochutnávání, dobrou náladu, ke které kromě výborných vzor-
ků jistě přispěje svojí účastí v dopoledních hodinách také soubor Dunajek a od 
14 hodin Cimbálová muzika Jožky Severína s primášem Ing. Janem Blažkem. 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 
                                                        

                Ing. Pavel Bravenec 
                                                                                předseda výstavního výboru   
 
 



OCHOTNICKÉ DIVADLO V NAŠÍ OBCI 
       
Letošní ochotnická 
divadelní sezóna je v 
Dolních Dunajovicích 
nezvykle bohatá. 
        V minulém 
měsíci skupina místních 
ochotníků pod vedením 
Pavla  Dubše předvedla 
francouzskou komedii 
Blbec k večeři. Úroveň 
tohoto představení 
předčila veškeré 
očekávání, o čemž svědčí i 
nebývalý zájem publika 
(dvě představení 
navštívilo téměř 500 diváků). Pro velký úspěch bude mít tato hra reprízu 18. a 19. 
března. Ti, kdo jste dosud představení neviděli, nenechte si ujít příležitost nevšedního 
kulturního zážitku. Po technické stránce přispělo k úrovni hry i nové osvětlení, které 
bylo pořízeno na náklady obecního úřadu.  
        Na druhou  polovinu měsíce dubna místní ochotníci připravují představení 
veselohry pod názvem Košilka. Věříme, že i tato hra se setká s příznivým ohlasem. 

Stanislav Lačík 

 
BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY A MĚSÍC INTERNETU 
 
 Jako každý rok i letos připravuje místní knihovna různé akce k těmto 
událostem.  
 Hned na začátku měsíce jsme vyhodnotili soutěž žáků 7. a 8. tříd ZŠ o knize a 
internetu. Za spolupráci děkujeme paní učitelce Bravencové. 
 Návštěvu knihovny, soutěže a besedy máme připraveny i pro žáky 3. a 4. 
třídy ZŠ a ŠD. Vzpomeneme při nich i nedávná výročí postav naší minulé i současné 
kultury, např. narození T. G. Masaryka, jehož osobnost dobře přibližuje K. Čapek v 
knize Hovory s T. G. Masarykem, nebo narození M. Šimka, jehož poslední knihu 
napsanou ve spolupráci s J. Fouskem pod názvem Putování s oslem si můžete v naší 
knihovně též půjčit.  
 Pro čtenáře kromě nákupu nových knih na začátku března chystáme i výměnu 
knižního fondu v Břeclavi. Zveme vás na návštěvu každé úterý a čtvrtek od 14 hodin 
do 18 hodin, ve čtvrtek do 17.30.  

Miroslava  Lačíková 
 



Vážení rodiče! 
  

Určitě jste si všimli, že rok 2005 přinesl v našem školství změny, které souvisí 
s vydáním nového školského zákona. Platnost zákona je od 1. 1. 2005.  

Naši prvňáčci už nebudou v pololetí dostávat jednu velkou známku, ale budou 
hodnoceni známkami ze všech předmětů a také známkou z chování.  

Další změnou je nedostatečný prospěch žáků základních škol. Ti mohou opakovat 
ročník na 1. a 2. stupni pouze jednou. Žáci 9. tříd budou dostávat výstupní hodnocení 
k přihláškám na střední školy a učební obory. Na přihlášku mohou žáci uvést do 
prvního kola přijímacího řízení jednu školu.  

Ovšem daleko největší a nezávažnější změnou pro základní školství je tvorba 
Rámcového vzdělávacího programu. To znamená, že každá škola si musí vytvořit svůj 
vlastní vzdělávací program přímo na své podmínky. Ze strany pedagogů to bude 
obrovská práce, která si vyžádá mnoho času nad výběrem učiva, metod přístupů 
k žákům. Ze strany rodičovské veřejnosti bude potřebná pomoc a také velká dávka 
trpělivosti a spolupráce.  

V mateřské škole se mění způsob placení školného. Došlo k určitému navýšení 
školného. Děti předškolního 
věku školné neplatí.  

Navýšení školného je i ve 
školní družině.  

V současnosti máme za 
sebou lyžařský kurz v Horní 
Bečvě, plavecký výcvik 
v Hustopečích, televizní 
natáčení ekologické soutěže, ve 
které žáci naší školy zvítězili 
(vysílání má být v září), školní 
ples SRPŠ. 

Žáci 9. třídy rozesílají 
přihlášky na střední školy a 
učební obory, třídní učitelé 
připravují školní výlety a školu 
v přírodě, dále pokračuje práce 
žáků v zájmových kroužcích. 

Nadále nabízíme žákům 
nákup mléka a svačinek a 
možnost stravování ve školní 
jídelně. Je škoda, že tuto 
možnost nevyužívají naši žáci 
ve větší míře. 

Mgr. Miroslav  Ivaniš 
ředitel základní školy 

 



OSOBNOST  OBCE 
 

V uplynulém roce 
v jarním čísle časopisu 
Naše obec byla 
vzpomínka na českého 
učitele pana Josefa 
ŠACHLA, který zde 
v Dolních 
Dunajovicích působil 
na české menšinové 
škole v letech 1933 – 
1935.  

Nyní můžeme 
obdobně vzpomenout 
na významného lékaře p
1948. Ve svých vzpomínkách píše, jak obtížná tu byla práce po II. světové 
válce, jak nedostatečně byla vybavena jeho ordinace, chyběly léky a 
zdravotnický materiál. Byla zde i závadná voda, která způsobila i smrt 
několika malých kojenců na střevní katary. Vzpomíná na první zdravotnickou 
pomocnici v ordinaci – paní „Mici“ Mančíkovou, která již zemřela. Pan doktor 
zde byl i krátkou dobu předsedou tehdejšího MNV. 

V roce 1948 dostal nabídku, aby se vrátil do 

ana Jana  FIALU, který zde působil v letech 1945 – 

Sezimova Ústí, kde již předtím 
pra

 
vil

roce v květnu – červnu navštívil pan doktor naši obec, kterou po 
víc

á 95 let a žije nyní v Jindřichově Hradci. K jeho 
vzá

i jeho manželce přejeme hodně zdraví a 
spo

Filip Hron 

coval. Vrátil se tam a mimo jiné vystavoval také úmrtní list po smrti našeho 
bývalého prezidenta Dr. Eduarda Beneše v září roku 1948. Potom, až do smrti 
paní Hany Benešové – vdovy po prezidentovi, byl jejím ošetřujícím lékařem.  

V sobotu 16. října 2004 v odpoledních hodinách byla na ČT 2  relace o
ách politiků Beneše a Fierlingra v Sezimově Ústí, kde vystupoval i pan 

doktor Fiala.  
V loňském 
e než padesáti letech takřka nepoznával, ale líbila se mu a přeje nám 

občanům, abychom v budování pěkného prostředí pokračovali a vážili si 
možností, které máme. 

Sám se letos dožív
cnému jubileu patří i náš dík za nelehkou práci, kterou zde vykonal pro 

naše tehdejší nové osídlence.  
Do dalšího života jemu 
kojenosti. 

  



Společenská kronika     

iánová   28. 12. 2004 
ová   21.   1. 2005  

páčková 83 let 
 Binková 81 let 

ková 
ová 

  Snášelová  94 let 
Kapplerová 91 let 

á 

uchta 

Penčák  87 let 

ová  82 let 

udvík Horalík 74 let 

mal  

 

Narození 
 

Kateřina  Valer
endula KluchV

 

Jubilea 
 
Leden 
 

Olga  Kle
Gabriela
Jarmila  Rampulová 75 let 
Bohuslava  Maruší 70 let 
Ludmila  Zimmerman 70 let 
 
Únor 
 

Božena
Marie  
Jindřiška  Čížová 86 let 
Štefánia  Pavelková 85 let 
Jan  Rampula 84 let 
Drahoslava  Jeřábkov 81 let 
Jan Lang 80 let 
Blažena  Buchtová 75 let 
Bohumil  B 75 let 
 
Březen 
 

František  
 

Úmrtí 
 

Prosinec 
Anna   Pitr
 
Leden 
L
Březen 
František    Skou 77 let 
 

STATISTIKA OBYVATEL  
K   1. 1. 2005 
 
K 1. 1. 2005 bylo v naší obci 1736 
obyvatel, z toho 842 mužů a 894 žen: 
   
do 15 let   285 obyvatel 
od 16 do 60 let 1166 obyvatel  
nad 60 let   285 obyvatel 
 
Nejstarší občankou je  
paní  Marie   Petrželová,  95 let.  

Během roku 2004 se: 
Narodilo 11 dětí 
Zemřelo  13 obyvatel 
Přistěhovalo 36 obyvatel 
Odstěhovalo 26 obyvatel 
 

 
 

Začátkem roku uspořádala Obec 
Dolní Dunajovice ve spolupráci 

í 

s Diakonií Broumov sbírku 
šatstva pro humanitární účely.  
Všem, kteř na sbírku přispěli, 
děkujeme. 
Registrační číslo: MK ČR E 11772 
Adresa redakce:  Zahradní 613, 
                 691 85  Dolní Dunajovice 
Vydavatel: OÚ Dolní  Dunajovice 
Vydává OÚ Dolní  Dunajovice  
pro občany Dolních Dunajovic zdarma. 
Toto číslo vychází v nákladu 680 výtisků. 

 

Redakční rada: 
Šéfredaktor: Stanislav  Lačík 
Zástupce šéfredaktora: Mgr. Daniela Hasníková 
Členové:    František  Bařina, Mgr.  Zoja  Foukalová,  
Mgr. Josef Hasník,  Mgr. Filip Hron,  Mgr. Šárka 
Valeriánová 
 

Děkujeme všem občanům, kteří
přispěli na Tříkrálovou sbírku.
Vybralo se 30 040 Kč. 
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