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dovolte mi, abych Vás všechny v krátkosti 
seznámil s velmi významnou návštěvou naší 
obce, kterou byli prezident České republiky pan 
Václav Klaus s chotí a prezident Rakouské 
republiky pan Heinz Fischer s chotí. Důvodem 
této návštěvy bylo otevření „Domu Dr. Karla 
Rennera“. 
Rakouská strana projevila již v roce 1990 zájem 
o zviditelnění domu, kde se narodil první 
rakouský prezident Dr. Karel Renner. Prvním 
krokem bylo v prosinci roku 1990 umístění 
pamětní desky na rodném domě Dr. Karla Rennera za přítomnosti předsedů 
parlamentů A. Dubčeka a H. Fischera, nynějšího prezidenta Rakouské spolkové 
republiky. Rakouská strana projevila zájem o revitalizaci objektu. Po zjištění 
skutečného fyzického stavu budovy se došlo k závěru, že budova nevyhovuje 
záměrům, a vznikla myšlenka vybudovat kongresové centrum, které by sloužilo jak 
české, tak i rakouské straně. A na  místě původního rodného domu byl tedy vybudován 
objekt s většími možnostmi využití. Měl by to být dům, kde bychom si měli 
vyjasňovat otázky minulosti, přítomnosti a budoucnosti, dům napůl cesty Vídeň-Brno.  
Aby projekt získal na důvěryhodnosti, obec připojila k této stavbě stavbu nového 
obecního úřadu. Stávající obecní úřad již potřeboval generální rekonstrukci. Tímto byl 
vytvořen polyfunkční dům. Rakouská část stavba byla financována od zadání projektu 
rakouskou stranou až po kolaudaci z finančních prostředků, které byly získány ve 
formě darů od rakouských obcí, spolkových zemí, ale také od různých soukromých 
osob a institucí. Byla udělána finanční čára, aby bylo zřejmé, co platí obec a co 
rakouská strana. 
 Jak většinou víte, záštitu nad výstavbou  Domu Dr. Karla Rennera převzal prezident 
Václav Havel a prezident Thomas Klestil v roce 1996. Výstavba byla zahájena na 
podzim roku 1999 a za dvanáct měsíců byl objekt kolaudován. Na základě smlouvy 
přešel bezplatně do majetku obce jako dar. Zbývalo jen to poslední, poděkovat. Obec 
jako taková neměla možnost do tohoto dne veřejně poděkovat za tento dar všem 
občanům Rakouska. Bylo tak učiněno prostřednictvím prezidenta Heinze Fischera, 
kterého jsme zde uvítali již podruhé. 
Na závěr mi dovolte vyslovit přesvědčení, že slavnostní předání dodalo významu 
tomuto objektu. Dodalo mu prestiž a sebedůvěru k dalším realizacím přeshraničních 
projektů, které budou napomáhat v mezinárodní spolupráci.      František Bařina 
 



Odpadové hospodářství 
 
Již po několikáté upozorňuji na dodržování Zákona o odpadech č. 185/2001 
Sb. a Obecně závazné vyhlášky 9/1998 o systému sběru, třídění, využívání a 
zneškodňování  komunálních odpadů vznikajících na území obce. Dochází 
stále k jeho hrubému porušování ze strany občanů. V tomto zákoně je jasně 
stanoveno, co je to domovní odpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad 
a jakým způsobem je třeba sním zacházet a to jednak ze strany občanů, tak i ze 
strany obce. Je nutno si uvědomit, že je třeba vzniku odpadů předcházet a 
pokud vzniknou, nakládat s nimi tak, abychom dodržovali ochranu životního 
prostředí a ochranu zdraví člověka. Odpady je nutno třídit podle daných 
kriterií. Nemíním zde citovat výše uvedený zákon neboť je povinností každého 
se s ním seznámit. Každý z nás je původcem odpadu ať již jakéhokoliv. Zde 
bych upozornil na dodržování třídění směsného komunálního odpadu. Na 
sběrném stanovišti se odebírají pouze PET lahve a to vytříděné podle barev, 
dále textilní odpad a sklo. Ostatní patří do komunálního odpadu, ke kterému 
slouží popelnice každé domácnosti. Železo je možno po dohodě odvézt na 
místní skládku za kino. Dvakráte do roka je uskutečněn svoz velkoobjemového 
a nebezpečeného odpadu, kde se může každá domácnost zbavit v rámci 
poplatku za popelnici tohoto odpadu.  
Největší problémy způsobuje místní skládka inertního odpadu v lokalitě 
cihelna. Zde si občané pletou pojem inertní odpad a domovní odpad. Jen bych 
předeslal, že tato skládka je provozována podmíněně a to pouze na 
uskladňování tohoto odpadu (suť, zemina, inertní zbytky ze staveb). Běžte se 
podívat, jak to vypadá na této podmíněné skládce, a ruku na srdce, kdo se tam 
čím přičinil. Pokud přijde kontrola z Inspekce životního prostředí, bude tato 
skládka, jíž si nevážíme, okamžitě uzavřena s následným finančním postihem. 
Poté bude moci skládkování tohoto jiného materiálu pouze v Žabčicích, možná 
něco by vzal i Drnholec, ovšem nevíme za jakých finančních podmínek. 
Myslím si, že stojí za zvážení větší ukázněnost nás všech, nebát se poukázat na 
ty, kteří svojí bezohledností hrubě porušují skládkový režim. Vždyť pro pár 
neukázněných občanů bude trpět většina. Částka, kterou obec vybírá za 
uskladnění, nestačí ani pokrýt náklady a ještě je to pro někoho mnoho. 
Na základě výše uvedených skutečností a nedodržování pravidel skládkování 
bude klíč vydáván pouze v pracovní dny a po kontrole vyváženého 
odpadového inertního materiálu.  

          František Bařina, starosta obce 
 
 
 



ZAJÍMAVOSTI  Z HISTORIE  OBCE 
 

Z historických událostí budí po zásluze pozornost živelné pohromy. Jedna z nich se 
odehrála v naší obci na začátku druhé poloviny 17. století. 
Roku 1662 bylo časné a horké jaro, takže začátkem května byly výhony révy na ruku 
dlouhé. Očekávala se převeliká úroda hroznů, a proto místní vinaři dali udělat u 
bednáře Spechta v Brně deset  nových vinných sudů. Obávaní zmrzlí patroni šťastně 
přešli, když od 18. do 23. května nastala tak hrozná pozdní zima s velkými chladny a 
sněhovou bouří, že se pod množstvím sněhu bořily střechy. Všechno ovoce a víno 
zmrzlo a také polní plodiny byly zničeny, takže mnoho lidí si zoufalo. Tak hrozné 
neštěstí nemohlo být z vůle boží! Dunajovický honák dobytka  Kašpar Grün byl 
obviněn jako původce tohoto neštěstí a po „útrpném tázání“ (mučení) byl jako kacíř na 
prach a popel upálen, když mu byl předtím vyříznut jazyk. Od těch dob byly pořádány 
polní průvody (prosebná  procesí) do polí. 

Stanislav  Lačík 
 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ V SOUTĚŽÍCH 
 

Mimořádného úspěchu dosáhlo družstvo žáků ZŠ (M. Večeřová, D. Čermáková, 
L. Foltýn, P. Kantor a M. Baláž) pod vedením Mgr. B. Trčkové v dopravní soutěži 
BESIP. 
Po vítězství v okresním kole nenašlo přemožitele ani v celém Jihomoravském kraji, 
kde porazilo mimo jiné družstva Brna, Blanska atd. a zajistilo si tak postup do 
celorepublikového finále, které se konalo ve dnech 14.-16. června v Karlových 
Varech. 
K vynikajícímu úspěchu blahopřejeme! 
Úspěšně si vedli i žáci 4. a 5. třídy ve vybíjené, kteří se po vítězství v okresním kole 
umístili v rámci kraje na pěkném třetím místě. 

   Stanislav Lačík 
 

MÍSTNÍ KNIHOVNA INFORMUJE 
 

Upozorňuje čtenáře, že v době od 11. července do 8. srpna bude knihovna  uzavřena. 
Půjčovat se tedy bude naposled   7. července, potom až   9. srpna. 
 
 

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ OÚ 
 

 Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 upozorňujeme všechny 
majitele psů na její důsledné dodržování. Množí se případy napadení a ohrožování  
dětí, ale i dospělých občanů volně pobíhajícími psy. Vyhláška jasně hovoří o 
povinnostech majitelů psů, ale také o sankcích při porušení této Obecně závazné 
vyhlášky. 
 V rámci srpnového SIPA bude provedena srážka zálohy na stočné za rok 2005. 
O výši zálohy byli občané informováni při vyúčtování stočného za rok 2004. 
 



DUNAJEK - NÁŠ PRVNÍ ROK 
 
Obcí se opět nese název dětského souboru 
Dunajek. Opět se z úst našich dětí linou 
zvuky lidových písniček. Soubor navštěvuje 
25 dětských členů a 5 členů vedení. Na 
zkouškách obdivujeme, jak i těm  
nejmenším, již 4-letým dětem zakopávají 
nožky do rytmu a snaží se napodobit ty 
nejstarší 14-ti leté. 
Prozatím se děti mohou pochlubit 
vystoupeními na místních akcích, počínaje vánočním vystoupením s pásmem 
„Pojďme všichni k Betlému..“, přes „Jarní obrázky“ až k pásmu „Na lúce“, se 
kterým se zúčastnily regionální taneční přehlídky dětských folklorních 
souborů, která proběhla v dubnu ve znojemském divadle. 

Obrovským zážitkem 
pro všechny bylo 
slavnostní otevření 
sálu dr. Rennera, kde 
mluvené projevy 
starší děti zpestřily 
pásmem „Zavrť 
sa….“ Odměnou jim 
byl dlouhotrvající 
potlesk a úsměvy 
nejen  nejvyšších hlav 
dvou států – 
prezidentů Klause a 
Fischera a jejich 
chotí.  

 Vše, co děti doposud umí, představuje pravidelnou přípravu  a práci, která 
se týká nejen způsobu předávání tradičních zvyků v podobě tanců a písní, ale i 
v podobě  šití, vyšívání, škrobení a žehlení krojů, pletení věnečků, realizace 
detailů každého pásma. Chlapecká část souboru si již vysloužila místo cviček 
čižmy a třaslavice vyměnila za červenice. Ale nejen to tvoří hlavní  činnost 
vedení souboru. Naší snahou je dávat dětem něco, co nenajdou ani ve škole, 
ani u televize či u počítače. 
Základním posláním souboru je seznamovat své členy a také širokou veřejnost 
s tradiční lidovou kulturou jako součástí národního dědictví a rozvíjení 
 



jejich významných součástí, lidového tance, hudby a zpěvu v současných 
podmínkách. 
V jakých směrech tedy působíme:  
-    jako činitel ve formování volnočasových aktivit dětí  
-    jako udržovatele místních   lidových tradic a zvyků. 
Současný vývoj neukazuje, že by folklor v obecné rovině byl na ústupu. Jsme 
proto velmi rády, že činnost folklorního souboru oslovuje místní samosprávu, 
neziskové organizace i místní firmy v Dolních Dunajovicích, které se finančně 
spolupodílejí na organizování činnosti souboru. 
 S přicházejícím létem se společně s dětmi těšíme na 1. dětské krojované 
hody v Šakvicích, pořádané souborem Hanýsek, kde se při vystoupení opět 
setkáme s ostatními dětskými soubory. 
 V červenci prožijeme dlouho připravované týdenní „Letní soustředění – 
Meziříčko 2005“. Na děti tam čeká spousta her, celodenní výlet do jihlavské 
ZOO, sportovní vyžití, nácvik nového pásma, táboráky s kytarou, spousta 
smíchu, letních zážitků,….zkrátka lidská soudržnost. 
Závěrem prázdnin v neděli 21.8. ve 14 hodin zveme spolu s našimi hosty – 
pozvanými dětskými soubory – všechny děti krojované i nekrojované, všechny 
občany a hosty z okolí  na   naše 1. dětské hodečky. Věříme, že se přijdete 
pobavit a zatančit si. Doprovodí nás DH Hornobojani. 

S koncem 
prázdnin 

rozjedeme 
další - druhý 
rok naší 
činnosti s 
dalšími plány 

a 
představami, 

které chceme 
uvádět ve 

skutečnost. 
Kdo máte 
chuť jít do 
něj s námi, 

začínáme 
přesně v 15.30 5. září v tělocvičně ZŠ Dolní Dunajovice a pak dále opět každé 
pondělí a čtvrtek. Rádi přivítáme všechny talentované i netalentované, ale 
příznivce folkloru. 

Marcela Benová, Eva Bičanová 



Něco málo o kosmetice a několik tipů pro letní dny 
 

Již Egypťané, Řeci, Asyřané i Římané připravovali kosmetické preparáty, jejichž účelem 
mělo být nejen pěstování krásy, už tehdy měl kosmetický přípravek alespoň zabránit 
stárnutí. Od dob výše zmíněných civilizací se v oblasti kosmetiky hodně změnilo, bohužel 
říci, že k dobrému, by nebylo tak úplně na místě. Kosmetika se stala průmyslovou 
záležitost a přestože přípravky „zaručeně působí proti vráskám“ výrobci stále hledají něco, 
co by proti vráskám mohlo zabrat. Vybírejme proto s rozvahou – zázraky se nedějí a o 
negativní účinky zcela jistě nikdo nestojí, i když nemusí být ihned patrné. Ideální jsou 
přípravky čistě přírodní – bez emulgátorů, stabilizátorů a mnoha dalších např. 
halogenových uhlovodíků, jejichž vliv na látkovou výměnu není dosud ani probádán – jsou 
součástí „kyslíkových krémů“. Všichni víme, že látkovou výměnu lze aktivovat zvýšenou 
pohybovou aktivitou (aerobic kombinovaný s posilováním či jógou, který v Dunajovicích 
vede paní Liba Kuldová, je postačující), nebo v přírodě, nikoli krémem. Např. při únavě 
očí, které trvale zatěžujeme, je skvělá mikromasáž očního okolí a studené bylinné obklady, 
např. ze světlíku lékařského nebo zeleného čaje. Důležitá je také lymfodrenáž či lymfatická 
stimulace, kterou lze provádět nejen na obličeji, ale celém těle.Velmi vhodná je 
samozřejmě i pro muže. Lymfa-tekutina proudící v mízních cévách, vzniká ve většině 
orgánů, detoxikuje organismus. Lymfu můžeme rozhodně dát do přímé souvislosti  
s problémy pokožky, jako je celulitida, suchá, unavená, popelavá, hrubá pleť, případně 
s velkými póry. 
O slunci se říká, že je často nejlepším lékem. Aby tomu tak bylo, je třeba se držet 
některých zásad. Jako první - všeho s mírou- pokožka si totiž pamatuje každý sluneční 
paprsek navíc. Vhodný opalovací přípravek-např. oleje firmy Walla, Atok či Mirra nebo 
Welleda neobsahují žádný konzervační prostředek, jsou vhodné pro alergiky, zabraňují 
vzniku hnědých skvrn na pokožce, odpuzují hmyz a mají mnoho dalších výhod. K ochraně 
před těmi škodlivými účinky UV paprsků přispívá Beta-karoten, zároveň pomáhá udržet 
dobrý zrak, zdravé kosti, vlasy a zuby, přispívá k lepší obranyschopnosti, takže bývá často 
součástí antioxidačních komplexů. Také vitamín E, který chrání buněčné struktury před 
oxidačním poškozením je na léto dobrý. Podporuje také činnost srdce a krevního oběhu, 
zlepšuje okysličení tkání a příznivě ovlivňuje plodnost. Po opalování jsou vhodné 
přípravky s obsahem Aloe Vera, Zeleného čaje, Levandule či Ylangu, na obličej použít 
nejprve pleťovou vodu bez alkoholu a poté krém. Při šupinatění pokožky je dobrá  Pupalka 
dvouletá a to na kůži i vnitřně v tobolkách. I koupel lze připravit tak, aby pomohla 
regeneraci opálené pokožky – do 100-200ml plnotučného mléka vmícháme 5-10 kapek 
éterického oleje nebo použijeme již hotový koupelový či sprchový olej. K dezinfekci 
drobných poranění se hodí Čajovníkový éterický olej, ke zklidnění zarudnutí pak 
Levandulový – při setkání se žahavou medúzou, bodlinou mořského ježka, bodnutí 
komárem, vosou, včelou, při ošetření herpesu. Důležité je ošetřit co nejdříve. Na spáleniny 
pomáhají obklady látky namočené v mléce, neředěný éterický Levandulový olej a tvaroh 
přiložit na postiženou kůži. Ke zmírnění pocení se má pít Šalvějový čaj, také koupele 
chodidel v odvaru šalvěje –vlažném nebo studeném. Neměli bychom zapomínat ani na 
vlasy vynechat přes léto šampony s obsahem ovocných kyselin. 
A více zase někdy příště. 

Krásné léto a dovolenou bez mráčku!  
Bc. Markéta Hirschnerová 



TJ Sokol Dolní Dunajovice - informuje 
 

Rok 2005 je pro dunajovský fotbal zcela výjimečný. Slavíme 60. výročí založení 
fotbalu v naší obci. Slavíme postup našich mužů do okresního přeboru a slavnostně se 
chystáme k dokončení a předání do užívání nového sportovního areálu. Fotbalový klub 
byl založen dle dochovaných dokumentů a vzpomínek žijících pamětníků v roce 1945. 

První hřiště bylo na ulici Polní, tam, kde dnes probíhá výstavba nových 
rodinných domků. Hřiště bylo po roce 1950 přestěhováno na dnešní místo. Toto platilo 
beze změny až do roku 2001, kdy na podzim po skončení fotbalové sezony byly 
pokáceny již prosychající a nebezpečné topoly, které zavazely v uspořádání sportovišť. 
Hlavní hřiště bylo posunuto blíže k potoku, čímž vznikl prostor pro tréninkové hřiště, 
které bylo zaseto 24.června 2002. Na něm se začaly hrát mistrovské zápasy již v roce 
2003, kdy zároveň začaly terénní úpravy na stavbu tenisových kurtů a hlavního 
travnatého hřiště, které bylo zaseto l3.září 2003. Tenisové kurty byly dodělány v 
listopadu 2003. V roce 2004 byly tenisové kurty oploceny. Po skončené fotbalové 
sezoně byly zbořeny staré kabiny, které byly v katastrofálním stavu, a ještě do konce 
roku byly zhotoveny základy nových kabin a postavena hrubá stavba. V letošním roce 
byly položeny stropy, zhotovena střecha a provádí se dokončovací práce tak, aby byly 
kabiny hotovy k termínu 16.července, kdy se chystáme nové šatny společně s novou 
hrací plochou předat sportovcům k užívání. Tímto vás zároveň srdečně zveme, jak 
veřejnost, rodiče dětí, které u nás sportují, tak i bývalé fotbalisty, aby využili dne 
otevřených dveří a celé sportoviště si mohli prohlédnout. 

Na závěr ještě jednou připomeneme, že po dlouhých letech si naši muži 
vybojovali s náskokem postup do okresního přeboru. Naši dorostenci se umístili na 
celkově 5.místě v okresním přeboru a naši žáci obsadili celkové 3.místo za Mikulovem 
a Velkými Pavlovicemi. 

Sezona 2004 - 2005 je hodnocena pro náš fotbal jako velmi úspěšná a je 
příslibem pro budoucnost.              Milan Kališ 
 
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA LÉTO 2005 
 
24. 6. 2005 - Červnová  noc - pořádá SRPŠ při ZŠ 
9.  7. 2005  - Červencová noc - pořádá TJ Sokol 
30. 7. 2005 - Pytlácká noc - pořádá MS Slunný vrch 
13. 8. 2005 - Letní slavnost vína - pořádá TJ Sokol a ČZS 
21. 8. 2005 – Hodečky - pořádá DNS Dunajek 
26. 8. 2005 - Předhodová zábava - pořádá TJ Sokol 
27. 8. – 28. 8. 2005 – HODY - pořádá TJ Sokol 

 
 

 



Společenská kronika     
 

Narození 
 

Adéla  Slezáková      23. 3. 2005 
Aneta  Slezáková      23. 3. 2005 
Martin  Strbačka      25. 3. 2005 
Nikola  Galová      31. 3. 2005 
Adéla Navrátilová       7. 4. 2005 
 

Svatby 
 
9. 4. 2005 
Martin  Gil                Dolní Dunajovice 
Lenka  Mančíková                       Březí 
23. 4. 2005 
Josef  Jakubčík    Dobré  Pole 
Ludmila  Beňová   Dobré  Pole 
14. 5. 2005 
Miroslav Ivaniš       Dolní  Dunajovice 
Kristýna Velecká  Újezd u Černé Hory 
28. 5. 2005 
Stanislav  Šoman     Dolní  Dunajovice 
Michaela  Kosíková                     Perná 
 

Jubilea 
 

Duben 
 

Rudolf  Kňourek  81 let 
Štěpán  Pitra  81 let 
Rozálie  Kňourková 75 let 
Jiří  Grund  70 let 
Albert  Kolka  70 let 
 

Květen 
Žofie  Dolinová 92 let 
Ludmila  Valigurová 80 let 
Vladimír  Vičar   70 let 
 
Červen 
Jakub Malík  92 let 
Kristina Kratochvílová  86 let 
Bohuslava Kryšková  84 let 
Marie Hasoňová  83 let 

Božena  Hochmanová  81 let 
Karel  Kořínek  80 let 
Marie  Kopřivová  75 let 

Úmrtí 
Duben 
Marie  Dočkalová  79 let 
Květoslav  Dáňa  56 let 
 

 
 

 

K
S

AVIA-strojírna, Novosedly a.s. 
691 82 Novosedly na Moravě 54,CZ
 
přijme větší počet pracovníků v profesích: 

svářeč, autoklempíř, lakýrník, obráběč, 
montážník, konstruktér, nákupčí,  

prodejce/fakturant(-ka). 
 

Kontakty: 
Ing.Petr Minařík, 
 tel. 519 501 603 

Luboš Hron 
tel. 519 501 500, 602 760 378 
 

osmetika Kostelní 425
leva na epilace 

celé léto 
 731 491 345 

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