
 

 

Územní plán obce 
 

 Jiţ na svém prvním zasedání rozhodlo Zastupitelstvo obce, ţe zahájí 

práce na pořízení nového územního plánu obce. Současně platný 

územní plán byl schválen v roce 1996 a doplněn v roce 2003. Tento 

územní plán však řeší pouze vlastní zastavěné území obce a nezabývá se 

celým katastrem. Nový stavební zákon platný od 1. ledna letošního roku 

poţaduje, aby obec do pěti let zpracovala nový územní plán.  

 Co vlastně znamená zahájení prací na územním plánu pro občany 

obce?  

Především územní plán určuje moţné vyuţití území s perspektivou 10-

15 let. Pokud například vyuţití pozemku bude územním plánem určeno 

jako zemědělská půda, tak se na takovém pozemku můţe stavět aţ po 

změně územního plánu. Kaţdý by měl mít zájem na tom, jak bude moci 

vyuţívat v budoucnu své pozemky, jak mohou být vyuţívány pozemky 

v jeho nejbliţším okolí. Často se ve sdělovacích prostředcích 

dozvídáme, ţe někde byla zahájena stavba, o které se lidé v jejím okolí 

dozvěděli, aţ tam začaly dunět buldozery. Abyste se do takové situace 

nedostali, sledujte informace na úřední desce OÚ.  

 Kaţdý občan můţe podat návrh na moţné vyuţití pozemků v obci. 

Návrh by měl být podán písemně na adresu obecního úřadu. Všechny 

návrhy budou projednány. 

 Práce na územním plánu budou probíhat v několika etapách. Nový 

územní plán by měl být schválen na začátku roku 2009. Zdá se, ţe je 

dost času, ale pokud máte návrh na to, co by mělo být v územním plánu 

zahrnuto, tak na podání návrhu není nikdy brzy.   
Mgr. Josef Hasník, starosta obce 
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Zastupitelstvo obce 
  

 Ve středu 6. června 2007 se uskutečnilo 4. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno 

bylo všech 15 zastupitelů a 13 občanů. Program měl celkem 12 bodů.  

 Hlavním bodem jednání mělo být schválení závěrečného účtu obce za rok 2006. 

Závěrečný účet spolu se zprávou o kontrole hospodaření byl projednán, a protoţe ve 

zprávě o kontrole hospodaření se konstatovalo, ţe hospodaření obce bylo v pořádku, 

závěrečný účet za rok 2007 byl schválen. Příjmy obce v roce 2007 byly 15,8 mil. Kč a 

výdaje 13,5 mil. Kč, přebytek hospodaření ve výši 2,3 mil. Kč byl převeden do rezerv. 

 Dalším bodem byly zprávy kontrolního a finančního výboru. Kontrolní výbor 

upozornil na problematiku poplatků za ukládání inertního materiálu na skládce a ve 

zprávě finančního výboru bylo upozorněno na problematiku parkování v obci. Obě 

zprávy vzalo zastupitelstvo na vědomí. 

 Na návrh rady obce bylo schváleno rozpočtového opatření č. 2/2007. Největší 

změny rozpočtu vyvolalo vybudování vozovek na části ulice Zahradní a v prostoru u 

pekárny. Komunikace bylo nutno vybudovat po dokončení nové kanalizace. 

V důsledku zvýšených výdajů na výše uvedené stavbě bude nutno pozastavit 

připravovanou rekonstrukci fasády ZŠ. 

 Poté co pan Šimoník přednesl zprávu o činnosti rady obce a informaci starosty 

obce o zahájení prací na územním plánu obce, schválilo zastupitelstvo záměr vystavět 

na pozemku bývalé skládky fotovoltaickou elektrárnu. Zastupitelstvo také 

odsouhlasilo, dvouletou smlouvu s firmou Audit – daně s.r.o., která by provedla 

kontrolu hospodaření obce a ZŠ.  

 Nejdelším bodem jednání byla nakonec rozprava o budoucnosti spolupráce mezi 

obcí a TJ Sokol. S TJ ukončil pracovní poměr správce areálu a protoţe areál je 

majetkem obce, bylo nutné nastalou situaci urychleně řešit. Po dlouhé a někdy 

emociální diskusi rozhodlo zastupitelstvo obce o zakoupení nového zařízení na úpravu 

trávníků. Podmínkou koupě je zajištění provozu a údrţby areálu tělovýchovnou 

jednotou. Věřím, ţe spolupráce mezi obcí a TJ bude pokračovat i nadále ve prospěch 

všech občanů obce.  

 Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno diskusí, ve které přítomní občané 

upozornili zastupitele na problémy, které pokládají v obci za závaţné. Řešena byla 

problematika uličky mezi ulicemi Zahradní a Polní, stav chodníků na různých místech 

obce. Palčivým problémem se jeví také stav potoka, který díky vypouštění odpadů 

v Bavorech začíná opět připomínat nevábnou stoku. Pokud se situace v Bavorech 

nezlepší, nedojde ke zlepšení stavu potoka. 

 Jednání zastupitelstva bylo ukončeno téměř ve 22 hodin. Přestoţe někteří hosté 

z řad občanů vyjadřovali svou nespokojenost s průběhem jednání, musím konstatovat, 

ţe jednání zastupitelstva probíhalo v souladu se zákonem, a to, ţe se diskuse někomu 

mohla zdát zbytečně komplikovaná, se nedá nic dělat. Nezbývá mi neţ doufat, ţe se na 

příští jednání dostaví ještě víc občanů, protoţe právě zde se můţete dozvědět 

nejnovější informace o záměrech obce.  

 Další zasedání zastupitelstva se uskuteční ve středu 29. srpna 2007. 
Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

 



Den matek 
 

 MO KDU-ČSL a 

SPOZ při OÚ v naší obci 

připravili dne 13. května 

2007 oslavu Dne matek 

na místním tanečním 

parketu na návsi. Po 

tříleté nepřízni počasí, 

kdy nám pršelo, to letos 

vyšlo. Určitě bychom 

uvítali i méně sluníčka. 

Všechny přítomné 

potěšily svým 

vystoupením děti z 

mateřské i základní 

školy. Své umění 

předvedli i ţáci 

soukromé hudební školy p. uč. Gomoly. Místní národopisný soubor Dunajek se svými 

vedoucími nám představil, co nového se za během roku naučili. Také naše pěvecké 

sbory muţský i ţenský přispěly k pěknému programu i se svými sólisty. Udělali pěkné 

zakončení oslavy, kterou jsme chtěli poděkovat všem maminkám. Doufám, ţe k 

příjemné atmosféře přispělo i pohoštění, kterého se maminkám dostalo.  

 Děkujeme touto cestou OÚ v Dolních Dunajovicích a p. starostovi Hasníkovi, kteří  

nám tuto oslavu po finanční stránce umoţnili. Rovněţ všem, kteří se podíleli na 

přípravě, jak učitelům, tak ţákům, vedoucím členům souborů a vedení MAJA za 

sponzorské pečení koláčů, tak členům naší organizace i SPOZ.  
Za místní organizaci KDU-ČSL  Marie  Bravencová 

 

Informace ČČK 
  

 Místní skupina Českého červeného kříţe Dolní Dunajovice a Základní škola Dolní 

Dunajovice zaloţily krouţek Mladý zdravotník. 

  Ředitel ZŠ Mgr. Ivaniš na poţádání MSČČK o pomoc při zaloţení krouţku nám 

připravil třídu i ţáky ke schůzkám MZ. Vedoucí krouţku paní Zuzana Moravčíková a 

paní Marie Kořínková vedou ţáky naučit se poskytovat první pomoc a připravit je na 

soutěţ Mladý zdravotník. Tato soutěţ se konala 3. 5. 2007 v Břeclavi. Náš krouţek se 

této soutěţe letos zúčastnil jako figurant, příští rok se soutěţe zúčastní jiţ plně 

vyškolený. 

 Oblastní spolek Břeclav pořádá kaţdý rok školení MZ ve školícím středisku Nekoř, 

kde se také naši mladí zdravotníci tohoto školení zúčastní. 

 Oblastní spolek Břeclav také pořádá zdravotní pobyt u moře v Řecku a to v době 

od 30. 6. 2007 do 15. 7. 2007. Děti z naší organizace se tohoto pobytu také zúčastní, a 

to 10 dětí a 3 rodiče.          Marie Martincová, předsedkyně MS ČČK 

 

 



Z historie obce 
 

Požáry 
 Oheň je odedávna dobrým 

pomocníkem člověka. Jestliţe se však 

změní v poţár, ohroţuje jeho majetek 

a mnohdy i samotný ţivot. V 

následujících řádcích vás chci 

seznámit s největšími poţáry v naší 

obci v minulosti. Dolní Dunajovice 

byly postiţeny opakovanými poţáry. 

Staré kroniky zaznamenávají, ţe 16. 

srpna 1619 vyhořely do základů. Další 

velký poţár byl v roce 1692. V roce 

1787 lehlo popelem 173 domů a o 

čtyři léta později 119 domů i s farou. 

 Během 19. století Dunajovice 

dvakrát úplně vyhořely. Tehdy byly 

všechny selské domy pokryty slámou. 

20. 3. 1808 hořelo ze 420 domů 317 i 

s hospodářskými budovami, dokonce i 

škola a fara. Od roku 1808 do roku 

1883 vypuklo 15 poţárů. 

 K zajímavostem patřila nevšední 

událost, kdy se na počátku 80. let 

objevil v osobě nikdy nepoznaného 

ţháře velký nepřítel obyvatel 

Dunajovice, který rozhazoval po 

ulicích hořící dopisy vţdy s přesným 

datem a dobou dalšího poţáru. 

Obyvatelé byli proti takovému 

počínání úplně bezmocní, mohla se 

přijmout pouze některá dílčí opatření, například byl postaven stráţný a naplněny kádě 

s vodou. Poţáry se objevily v letech 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 a 1890.  

 Nejstrašnější poţár postihl Dunajovice 22. dubna 1885. Poţár vznikl kolem třetí 

hodiny odpoledne, kdy všichni lidé pracovali na polích nebo ve vinohradech. Po 

delším období sucha začal foukat nejdříve slabý vítr ze severozápadu, který časem 

zesílil aţ na bouři. Plameny tudíţ nemohly šlehat nahoru, nýbrţ se tlačily ve vírech 

dolů a honily se na všechny strany ulicemi. Místní hasiči a také 120 hasičských sborů 

z okolních vesnic muselo nečinně přihlíţet zuřícímu ţivlu, protoţe ţár byl 

nesnesitelný. Při poţáru zahynulo 11 lidí. Oběťmi plamenů se stalo i obrovské 

mnoţství domácího zvířectva. Kdyţ přišel večer, stály ve staveních jen čtyři holé zdi, 

obydlí vyhořela aţ na podlahu. Celou noc a ještě příští den šlehaly plameny do výše. 

 Následující neděli proudily davy lidí z okolí do Dunajovic, aby si prohlédly místo 

zkázy a poskytly potřebným pomoc v nouzi. Občané okamţitě zahájili veřejnou sbírku 

první pomoci. Jako první dárce se objevil s 1000 zlatými statkář Alois Schindler 



z Řečkovic u Brna, který byl za tento čin jmenován čestným občanem Dunajovic. 

Císař Josef I. daroval 3000 zlatých. Mladá spořitelna poskytla, co si mohla dovolit. 

Byly vypsány hypotéky a směnky a do podzimu stála většina usedlostí skrovně pod 

střechou. V důsledku tohoto poţáru zmizely slaměné střechy. 
Stanislav Lačík 

 

Dobrovolní hasiči 
 V roce 1878 byl zaloţen v Dunajovicích sbor dobrovolných hasičů. Podnět k tomu 

dalo především mnoho ničivých poţárů v obci v předchozích letech.  

 Na Hlavní ulici uprostřed obce byla postavena poţární zbrojnice jako vozovna a na 

volném prostranství v dolní části obce několika patrové lešení pro výcvik. Vedle toho 

bylo zakoupeno za 100 zlatých (dar císaře) vybavení a oblečení pro hasiče s helmou, 

opaskem, hákem a k tomu jedna stříkačka. V roce 1885 byla zakoupena další stříkačka 

se dvěma hadicemi. V roce 1900 se pořídila nasávací tlaková pumpa a v roce1903 

sběrač vody. V roce 1938 koupili hasiči volně stojící posuvný ţebřík a v roce 1941 

motorovou stříkačku. 

 Pro slavnostní příleţitosti měli hasiči prapor ze zeleného sametu.  

 Na závěr jedno neradostné konstatování. V řadě obcí patří hasičské sbory k 

nejaktivnějším sloţkám společenského dění. V našem regionu se k takovým řadí 

například Perná a Drnholec. V naší obci bohuţel zanikl hasičský sbor před více neţ 

dvěma desítkami let . . . .  
Stanislav Lačík 

 

II. Zpívání mužských sborů 
 

 Váţení občané, mnozí z vás mají v ţivé paměti první setkání muţských sborů, 

které jsme uskutečnili v loňském roce. Protoţe tato akce měla velkou odezvu jak mezi 

účinkujícími tak i mezi diváky, rozhodli jsme se 7. července tuto akci znovu zopakovat 

a zařadit ji nedílně do kulturního programu v naší obci. Toto druhé zpívání, pokud 

bude pěkné počasí, budeme pořádat na tanečním parketu a začátek jsme stanovili na 

17. hodinu. Setká se zde 12 přespolních sborů a naši muţi. Jmenovitě přivítáme 

zpěváky z Hrubé Vrbky, Vacenovic, Charvatské Nové Vsi, Kuklova (Slovensko), 

Lanţhota, Bořetic, Moravské Nové Vsi, Kunovic, Javorníku, Prušánek, Šardic, 

Ratíškovic a samozřejmě místní muţáky. Věřím, ţe pokud bude pěkné počasí, tak se 

můţeme těšit na nádherný kulturní záţitek. Tuto akci budeme pořádat ve spolupráci s 

obecním úřadem a dalšími sponzory. 

 Muţský a ţenský sbor byl letos pozván obcí Moravská Nová Ves na dny řemesel. 

Jednalo se o velmi zdařilou akci. Také jsme byli pozváni na Slovensko, do obce 

Kuklov na „Májové stavění máje“. I tato akce byla velmi vydařená. Proto chceme na 

naše II. zpívání muţáků připravit všem pozvaným sborům, ale i návštěvníkům pěknou 

atmosféru a také chceme ukázat, ţe kulturní tradice v naší obci má pevné místo.

 Toto naše II. zpívání bude mít název „A kdyţ dojde sobotěnka“. Po přehlídce 

sborů bude následovat beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou „Husaři“. 

 Předem děkujeme spoluobčanům za hojnou účast. V případě špatného počasí bude 

zpívání v sále kina. 
Pavel Karlík 

 



 Informace školní jídelny 
 

 Školní jídelna oznamuje občanům, ţe kromě stravování ţáků a zaměstnanců ZŠ a 

MŠ nabízí moţnost stravování i ostatním strávníkům (důchodci, ţeny na MD atd.). 

Cena oběda je 43,50 Kč, v současné době se provádí nová kalkulace. 

 Ve školní jídelně se nyní vaří pro 44 dětí mateřské školy, 39 dětí 1. - 4. třídy ZŠ, 

55 dětí 5. – 9. třídy ZŠ, 28 zaměstnanců školy a 23 ostatních strávníků. Rodiče mohou 

kdykoliv ochutnat stravu, která je jejich dětem předkládána. Je nám líto, ţe i přes 

připomínky některých rodičů ke kvalitě stravy tuto moţnost téměř nikdo nevyuţívá. 

 Co se týká technického zajištění stravy, chtěli bychom upozornit na několik 

maličkostí. Pokud dojde k onemocnění strávníka, musí se sám odhlásit, jinak je veden 

jako přihlášený. Pokud je dítě nemocné, můţe odebrat jídlo do jídlonosičů, pouze v 1. 

den nemoci. 

 Dále bychom chtěli upozornit rodiče, ţe se ve větší míře stává, ţe děti odmítají 

stravu, a to hlavně polévky, maso, zeleninu a k našemu překvapení i ovoce. Toto se 

týká převáţně u ţáků vyššího stupně ZŠ. 

 Od 1. 9. 2007, tj. od začátku nového školního roku budeme přecházet na zálohový 

systém platby za stravné, tzn. platba předem (v měsíci srpnu bude hrazeno stravné na 

měsíc září atd.). Bliţší informace budou podány v kanceláři ŠJ nebo ZŠ. Na tuto 

skutečnost budou strávníci upozorněni dopisem. 

 Vedoucí jídelny bude přítomna v kanceláři ŠJ v posledním prázdninovém týdnu ve 

středu 29. 8. 2007 a v pátek 31. 8. 2007 v době od 9.00 do 12.00 hodin. 

 Přejeme Vám příjemné léto a těšíme se, ţe se v příštím školním roce setkáme i s 

novými strávníky. Uděláme všechno pro to, aby jim u nás chutnalo. 
Jana Snášelová, vedoucí ŠJ 

 

DNS Dunajek 
  

 Děti z DNS Dunajek se jiţ těší na zaslouţené prázdniny, kterým předcházela řada 

vystoupení. Počínaje několika zimními moravskými plesy, které děti zahajovaly 

českou či moravskou besedou a konče srpnovým týdenním soustředěním v jihočeském 

Vanově.  

 Duben a květen jsme měli soutěţní. V dubnu jsme tancovali na Regionální taneční 

přehlídce dětských folklorních souborů a v květnu si chlapecká část souboru vytančila 

3. místo na Regionální soutěţi dětských verbířů z Podluţí. Verbířské pásmo sestavil a 

s chlapci nacvičil pan Zdeněk Bravenec, kterému tímto ještě jednou děkujeme. Červen 

máme ve znamení dětských krojovaných hodečků u našich spřátelených souborů. My 

se na ně naopak budeme těšit pod májou v neděli 19. srpna na III.dětských 

krojovaných hodečkách u nás v Dolních Dunajovicích. Slovem tuto akci bude 

provázet lidový bavič a vypravěč Franta Uher z Lanţhota, k tanci nám zahraje jiţ 

tradičně DH Hornobojani.Těšíme se i na krojované soubory Skaličánek ze slovenské 

Skalice, Malé Mionše z Dolní Lomné a Holůbek z Ostravy. Tímto srdečně zveme Vás 

všechny a hlavně krojované děti, které mají chuť se s námi opět zapojit do průvodu pro 

první stárečku a pro hodečkové právo. 

 Na všechny, kdo by chtěli o souboru vědět ještě víc, se těšíme na 

www.dunajek.mistecko.cz 
DNS Dunajek 

 



ZŠ Dolní Dunajovice informuje 
 Jsme několik dnů před závěrem školního roku 2006 – 2007. Ve všech ročnících se 

hodnotí probrané učivo za celý školní rok. Jak to ţáci zvládli, se ukáţe na vysvědčení, 

které si přinesou domů. 

 Ţáci naší školy se vzdělávají podle programu „Základní škola“ a zvládají to bez 

větších problémů. Naplněnost zájmových krouţků byla v průběhu roku průměrná. 

Tradičně úspěšní byli naši ţáci v přijímacím řízení na víceleté gymnázium v 

Mikulově. Všichni 4 přihlášení ţáci z 5. třídy byli přijati. Méně se dařilo ţákům 9. tříd, 

kteří museli svá původní rozhodnutí v některých případech změnit. V konečné fázi 

byli přijati všichni. (37 ţáků 9. tříd). 

 Vzdělávací akce jako exkurze, divadla, koncerty, lyţařský výcvik proběhly podle 

plánu. Nyní probíhají naplánované výlety, sportovní soutěţe, olympiády. 

Průběh celého školního roku patřil tvorbě vlastního vzdělávacího programu. Jak jiţ 

byla veřejnost informována ze všech medií, v příštím školním roce musí ve všech 

základních školách vyučovat v 1. a 6. ročníku podle vlastního vzdělávacího programu. 

Pedagogičtí pracovníci naší školy strávili nad vzdělávacím programem mnoho času a 

to i nad rámec svých pracovních povinností a jsou připraveni v příštím školním roce 

vzdělávací program pouţívat. 

 Děkuji jim za to. Mgr. Ivaniš Miroslav, ředitel ZŠ a MŠ 
 

Informace mateřské školy 
 V měsíci březnu proběhl zápis dětí do školního roku 2007 – 2008. Bylo zapsáno 16 

dětí. Celkem od září 2007 bude předběţně chodit okolo 50 dětí. 

1. června – na Den dětí – jsme pro děti připravily vycházku s hledáním pokladu – v 

přírodním prostředí. Zábavnou a vtipnou formou děti plnily různé úkoly ze všech 

oblastí ŠVP. Největší radost byla z nalezení pokladu v podobě zmrzlinového 

překvapení. 

 Dále ještě připravujeme výlet do ZOO-Dinoparku ve Vyškově, na který se všichni 

těšíme. 

 Poslední den školního roku se slavnostně rozloučíme s našimi předškoláky. Do 

základní školy odchází 9 dětí. 

 Všem dětem i jejich rodičům přejeme příjemně proţité léto. 

 Zvláštní poděkování patří manţelům Kovácsovým za sponzorský dar věnovaný 

všem dětem mateřské školy. 
Za kolektiv MŠ vedoucí učitelka Vl. Šomanová 

 

Výstava obrazů Svazu nezávislých výtvarníků moravsko-

slovenského pomezí 
Od 8. do 15. dubna se konala v prostorách „Domu Dr. Rennera“ výše uvedená akce. 

Výstavu navštívili kromě občanské veřejnosti i ţáci místní základní školy, kteří zde 

získali určitý vzor, nápad s inspirací pro hodiny výtvarné výchovy. Výtěţek 605 Kč 

byl pouţit ve prospěch ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice a to na pomůcky pro výuku 

anglického jazyka. 

 Děkujeme všem občanům, kteří svou účastí nebo finančním příspěvkem poskytli 

podporu této akci. 
Mgr. Šárka Valeriánová 



Společenská kronika     
 

Narození 
 

Březen 

Dagmar Popovská 

 

Duben 
Kristína  Babcová 

 

Svatby 
 

Březen 

Drahomír Minařík                 Klentnice 

Blanka Ostříţková    Dolní Dunajovice 
 

Jubilea 
 

Duben 
 

Ludmila  Hostašová 

Štěpánka Latýnová  

Veronika Válková 

Markéta Malíková 

Rudolf  Kňourek 

Josef Dobiáš 

Marie Pekaříková 
 

Květen 
Aloisie Bogdanová 

Amálie Pitrová 

Miloslav Tobolák 

Ludmila  Valigurová 

Pavlína  Kopřivová 
 

 

Červen 
 

Jakub Malík  

Kristina Kratochvílová  

Rudolf Pitra 

 

 
 

 

 

 

 

Úmrtí 
 

Duben 

Drahoslava Jeřábková   83 let 

Libuše Jandáková 84 let 

Františka Lahodová 75 let 

Aneţka Pecková 79 let 
 

 

Květen 

Ludmila Ryšánková 77 let 

Jan Veigl 62 let 
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KULTURNÍ   AKCE 
 

23. 6.  PŘEDPRÁZDNINOVÁ 

ZÁBAVA 

7. 7. II. ZPÍVÁNÍ MUŢÁKŮ  

14. 7.  ČERVENCOVÁ  NOC 

28. 7.  PYTLÁCKÁ  ZÁBAVA 

11. 8.  LETNÍ  SLAVNOST 

VÍNA 

19. 8.  HODEČKY 

31. 8.  PŘEDHODOVÁ 

ZÁBAVA 

1. 9. – 2. 9. HODY 

 

 


