
 

 

Na konec roku s osudovou osmičkou 
 

Končí rok, o kterém neustále v médiích slyšíme, ţe je rokem osudové osmičky. 

Pro koho byla tato osmička osudová, si musí kaţdý promyslet sám za sebe. Mě 

přísluší zhodnotit tento rok z pohledu obce.  

Jaký vlastně byl tento rok pro obec? V březnu se obcí prohnala větrná smršť a 

napáchala poměrně rozsáhlé škody. Příroda ale byla k obci v dalším průběhu roku 

docela vlídná.  

Po dlouhé době jsme v obci nebudovali ţádnou kanalizaci, nejrozsáhlejší a 

finančně nejnáročnější akcí byla letos rekonstrukce 

fasády místní základní školy. Náklady na opravu byly 

téměř 3 miliony Kč. Dále byl vybudován chodník na 

ulici Rudé armády směrem na Pernou, parkoviště před 

hřbitovem. Na místním hřbitově byla opravena a 

dobudována urnová stěna a část chodníku. Na podzim 

obdrţela obec z grantového programu firmy RWE Gas 

Storage částku 500 tis. Kč, která byla vyuţita 

k vybudování nového chodníku na ulici Hlavní a opravě 

chodníku kolem nově opravené budovy základní školy.  

Velká práce byla věnována přípravě ţádostí o dotace 

z fondů evropské unie, bohuţel vynaloţená práce se 

zatím nezúročila, protoţe dotační program na 

rekonstrukce kanalizací nebyl dosud vyhlášen a ţádostí 

o dotaci na výstavbu víceúčelové haly jsme zatím také neuspěli.  

V závěru roku jsme připravovali v prostorách OÚ novou ordinaci pro dětského a 

praktického lékaře (podrobnější informace jsou na jiném místě tohoto čísla). 

Konec roku se také nesl ve stínu podzimních krajských voleb. Ne kaţdý je s jejich 

výsledkem spokojen, ale protoţe volby jsou výsledkem svobodné volby občanů, 

musíme je respektovat. 

A nyní něco pozitivního, obec uspěla se svoji ţalobou u ústavního soudu. Ústavní 

soud rozhodl, ţe Nejvyšší správní soud musí projednat návrh obce na zrušení 

Územního plánu VÚC Břeclavsko (jeho součástí je i silnice R52). Je důleţité, ţe se 

NSS bude muset zabývat věcnými připomínkami k chybám při projednávání výše 

uvedeného územního plánu.  

Do nového roku chci popřát všem občanům obce hodně zdraví a štěstí. 
Mgr. Josef Hasník 

starosta obce 
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Informace Obecního úřadu: 
 

PLATBY PROVÁDĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM INKASA „SIPO“ V ROCE 2009: 

 

 V roce 2009 bude poplatek za psy opět vybírán prostřednictvím SIPA. Kdo 

nemá platbu nahlášenou přes SIPO, obdrţí v kanceláři OÚ sloţenku pro zaplacení na 

poště. Platba prostřednictvím SIPA bude provedena v měsíci lednu. 

 

 Platby za svoz komunálního odpadu prostřednictvím sdruţeného inkasa 

budou provedeny v následujících měsících:   1. čtvrtletí 2009 - měsíc únor 

2. čtvrtletí 2009 - měsíc duben 

3. čtvrtletí 2009 - měsíc červenec 

4. čtvrtletí 2009 - měsíc srpen 

 

  Platba za stočné:  vyúčtování za rok 2008 - měsíc březen 

záloha na rok 2009 - měsíc září 
Ing. Eva Bičanová 

 

Zastupitelstvo obce 
 

 3. listopadu se uskutečnilo mimořádné jednání zastupitelstva obce. Termín byl 

zvolen s ohledem na soudní jednání mezi obcí a nájemníky bývalého objektu jeslí. 

Obec jiţ v roce 2005 podala ţalobu na vyklizení objektu z důvodu neplacení 

nájemného. Před soudním jednáním svolaným na 4. listopadu nabídli ţalovaní 

urovnání sporu mimosoudní cestou. Protoţe podle názoru obce dosahuje dluh na 

nájemném částky asi 300 tis. Kč, bylo nutno tento návrh projednat na veřejném 

zasedání zastupitelstva. Po předloţení návrhu zastupitelstvu obce oslovili 

zastupitelstvo jak nájemníci, tak i jejich právní zástupce. Na základě přednesených 

informací rozhodlo zastupitelstvo na předloţený návrh nepřistupovat a pokračovat 

v soudním sporu. Jednání soudu se uskutečnilo 4. 11. a po jedenapůlhodině bylo 

odročeno na 20. ledna 2009. 

 Zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvy mezi krajem a obcí o přistoupení obce 

k integrovanému dopravnímu systému, který se rozběhl v neděli 14. prosince. Jestli 

bude pro občany obce přínosem, si můţeme vyhodnotit aţ po jeho delším fungování. 

 Dalším bodem jednání bylo projednání zprávy „Veřejného ochránce práv“ o šetření 

stíţnosti na postup obce ve věci komunikace mezi RD a parkem na ulici Hlavní. 

Ombudsman konstatoval, ţe obec svým jednáním majitele domu nediskriminovala a 

zastupitelstvo se ztotoţnilo s postupem, který ve věci zvolila rada obce.  

 Na jednání zastupitelstva 17. prosince byl schválen rozpočet obce na rok 2009. 

Vzhledem ke vzrůstajícím nákladům na svoz odpadů bylo nutné zvýšit poplatek na 

jejich svoz z dosavadních 360 Kč na občana na částku 400 Kč. 
Mgr. Josef Hasník 

starosta obce 
 

 



Změny ve zdravotní péči od ledna 2009 v Dolních 

Dunajovicích 
 

     Od 1. 1. 2009 bude přestěhována část zdravotního střediska do zrekonstruovaných 

prostor na novém obecním úřadě na Zahradní ulici.  

     Působit zde bude MUDr. Petr Pekař v ambulanci praktického lékaře pro děti a 

dorost, v jen částečně pozměněné ordinační době. 

     Dále zde bude otevřena nová ordinace praktického lékaře pro dospělé, kde 

lékařkou bude MUDr. Daniela Turčínová. Bude poskytovat léčebně - preventivní péči 

pro dospělé. Mimo běţnou zdravotní péči budou prováděna preventivní vyšetření, 

aplikace injekcí, infuzí, očkování, EKG, vyšetření před lázeňskou péčí, vyšetření na 

zbrojní průkaz, řidičské oprávnění, vyšetření pro práci v potravinářských provozech. 

     Pro firmy bude moţnost uzavření smlouvy o závodní péči. 

     V případě dočasného přerušení provozu lékárny v obci bude snaha o zajištění 

potřebných léků a event. zdravotních pomůcek pro klienty nejpozději do příštího 

pracovního dne. 

     Je nutné, aby občané, kteří budou chtít nadále vyuţívat sluţeb ordinace praktického 

lékaře pro dospělé v Dolních Dunajovicích, osobně podepsali nový registrační list. 
                                                                                      MUDr. Daniela Turčínová 

 

Vážení spoluobčané, 
 

 uplynulo jiţ 18 let mého působení v naší obci Dolní Dunajovice ve funkci 

praktického lékaře. V průběhu této doby došlo k velkému mnoţství změn, které ne 

vţdy pozitivně ovlivnily jak nás lékaře, tak Vás pacienty. I přesto jsme se společně s 

manţelkou MUDr. Věrou Švandovou snaţili vţdy zásadně preferovat to, co je naším 

úkolem, tedy prevence nemocí a jejich léčba. Současná situace ve zdravotnictví, Vám 

všem dobře známá, však posouvá pozici praktického lékaře do únavné a nesmyslné 

role úředníka zavaleného papíry, kterému jiţ nezbývá prostor pro samotné vykonávání 

medicínského poslání. Po úmrtí mé manţelky v roce 2007, i z důvodu absolutní 

nekoncepčnosti ve zdravotnictví, obrovského nárůstu administrativy a současně mého 

důchodového věku jsem začal uvaţovat o ukončení mého působení lékaře v naší obci. 

Proto jsem jiţ na jaře 2008 o svém záměru informoval jako první vedení obce Dolní 

Dunajovice, aby byl dostatek času na zajištění pokračování lékařské péče v obci. 

Především mi šlo o to, aby zde zdravotnictví nezaniklo. Osobně jsem kontaktoval řadu 

lékařů, ale jejich konečný nezájem o práci na pozici praktického lékaře však jen 

potvrdil mé předchozí obavy. Přesto tímto svému nástupci z řad mladších kolegů 

upřímně přeji pevné nervy a hodně úspěchů v péči o to nejcennější, tedy o zdraví nás 

všech. 

 Chtěl bych tímto poděkovat především všem pacientům a spoluobčanům za důvěru a 

dlouholetou spolupráci a popřát všem krásné proţití Vánoc a hlavně pevné zdraví v 

nacházejícím roce 2009. MUDr. Jiří Švanda   

 

 



PĚVECKÉ  SBORY  KŘTILY  CD 
 V pátek 12. prosince 

proběhla v naší obci 

významná společensko-

kulturní událost. Večer tohoto 

dne se sešli příznivci folkloru 

v místním kinosále, kde se 

konal křest prvního CD 

muţského a ţenského sboru.  

 Oba sbory zazpívaly 

návštěvníkům písně za 

doprovodu cimbálové muziky 

Joţky Severina v tom sledu, 

jak jsou nahrány na CD. 

 V závěru se uskutečnil vlastní slavnostní akt, který provedli zástupci sponzorů 

„kmotři“ Ing. Miroslav Volařík a Antonín Šmíd st. 

 K příjemné pohodě večera přispělo i pohoštění účastníků křtu, které zajistili 

sponzoři, především pak Pekařství MAJA. 

 V uvolněné a radostné atmosféře následovala beseda u cimbálu, která udělala tečku 

za touto zdařilou akcí. Stanislav  

Lačík 

 

 

 

ZÁKLADNÍ  ORGANIZACE  ČČK 
Dolní Dunajovice na své členské 

schůzi, která se konala dne 24. října, 

zhodnotila svoji činnost za poslední 

rok. Zaměřila se na dárcovství krve 

občanů naší obce a odměnila kytičkou a 

dárkem od obecního úřadu ty nejlepší. 

Zlatou medaili Dr. Jánského získal p. 

Bronislav Stehlík, stříbrnou paní 

Ludmila Kopřivová a bronzovou paní 

Ivana Kvardová, paní Martina 

Schnellyová, pan Petr Škola a pan Aleš 

Valíček. Dárek za obecní úřad předal 

starosta Mgr. Josef Hasník. 

Další zásluţnou činností naší organizace bylo zaloţení zdravotního krouţku Mladý 

zdravotním na základní škole. Tohoto krouţku se ujala Mgr. Sylva Šlosarová a 

zdravotní sestra Ilona Bravencová. Také jim dvěma jsme poděkovali a odměnili je 

dárkem a kytičkou. 

Naše hodnotící členská schůze se za podpory obecního úřadu vydařila. 
Za ČČK předsedkyně Marie Martincová 



VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO DŮCHODCE 
 Dne 9. prosince se uskutečnila tradiční besídka pro naše starší spoluobčany, která chtěla 

přispět k pěkné předvánoční náladě. 

 Naše nejmenší děti z mateřské školy, základní školy a souboru Dunajek připravily milý 

program. Po dobrém obědě nás potěšil místní ţenský a muţský sbor, se kterým si všichni 

hosté zazpívali. Při kávě a zákusku nám k dobré pohodě hrál p. Doboš z Březí. 

 Ještě bych chtěla podotknout, ţe věk není ţádnou překáţkou, aby člověk přišel na 

besídku. Zavítala mezi nás i naše nejstarší spoluobčanka paní Marie Petrţelová, která se 

letos v prosinci doţila úctyhodných 99 let. Chtěla bych jí popřát pevné zdraví do dalších 

let.  za SPOZ při OÚ Marie  Pitrová 
 

ZO SPCCH DOLNÍ DUNAJOVICE 
 Činnost základní organizace se zaměřila na plnění úkolů, které byly stanoveny 

schváleným plánem práce. 

 Dne 15. 3. jsme uskutečnili zájezd do Městského divadla v Brně na divadelní představení 

Čarodějky z Eastwicku. 29. 11. jsme byli na divadelním představení Manon Lescaut v 

Mahenově divadle. Na obě představení se prodaly všechny objednané vstupenky. Cestovné 

na představení v měsíci březnu nám hradil obecní úřad, cestovné na listopadové 

představení si platili účastníci sami. V letošním roce jsme byli dvakrát na koupání v 

termálním koupališti Velký Meder a to 23. dubna a 22. října. Účastníci koupání měli stejné 

koupací čepičky, které ušily členky organizace. Nejvíce se podílely na této akci paní 

Haluzová a Malíková. 30. dubna jsme pořádali u místního kina rej čarodějnic a čarodějů. 

Této akce se zúčastnily také děti z MŠ spolu se svými rodiči a děti ze ZŠ. Po pálení 

čarodějnic se konala v místním kině zábava. Akce se všem zúčastněným velmi líbila, příště 

ji musíme víc propagovat, aby byla ještě větší účast. V květnu jsme uspořádali zájezd na 

výstavu květin Floria Věţky a v měsíci červnu zájezd do Bernolákova. Členové ZO této 

obce by měli zájem o druţbu s naší organizací, pro nás by to však bylo po finanční stránce 

neúnosné. V době od 23. 5. do 3. 6. proběhla jarní rekondice na Radějově. Všem 

zúčastněným se velmi líbila a doporučují účast na rekondici i ostatním členům organizace. 

 V sobotu 21. 6. jsme přivítali v naší obci druţební návštěvu z Dechtic. Po příjezdu bylo 

zúčastněným podáno malé občerstvení a jelo se na prohlídku zámku a zámecké zahrady do 

Mikulova. Po příjezdu zpět následoval oběd, který zajistil OÚ ve školní jídelně. Po obědě 

se posedělo v sále Dr. Karla Rennera a po 16. hodině se šlo na taneční parket, kde 

probíhalo zpívání muţských sborů. Po večeři odjíţděli návštěvníci domů. Myslím, ţe je na 

místě, abych jménem celé organizace poděkovala všem, kteří se na přípravě i na celém 

průběhu akce podíleli. 

 V pátek 14. listopadu proběhla v klubovně beseda s pracovníky odboru sociálních věcí 

Městského úřadu Mikulov. Zástupci odboru zodpovídali na otázky, které jim přítomní 

občané kladli. Této besedy se zúčastnilo 17 našich členů. Na 13., 14. a 15. prosince jsme 

připravili do sálu Dr. Karla Rennera výstavku ručních prací a vánočního pečiva. Děkujeme 

všem členům, kteří svými pracemi na tuto výstavku přispěli. 

 V měsíci lednu (21. 1.) proběhne náš jiţ X. jubilejní ples, na který se jiţ nyní pomalu 

připravujeme. Věříme, ţe se nám tato akce podaří zorganizovat ještě lépe neţ v 

předchozích letech. 

 Chtěla bych poděkovat obecnímu úřadu za to, ţe nám hradil dopravu na některé akce, 

nebo nám na dopravu přispěl, a dále za to, ţe nám propůjčuje bezplatně sál kina.  

Věra  Šůstková 

 



Kulturní akce v roce 2009 
 

Leden 

24. ledna - Ples    SPCCH  - kinosál 

 

Únor 

7. února  - Ples    SRPŠ  - kinosál 

14. února - Šibrinky  TJ Sokol - kinosál 

21. února - Fašank   DNS Dunajek - kinosál 

23. února - III. Zpívání ţenských sborů  - kinosál 

 

Březen 

7. března - IV. Zpívání ţenských sborů  - kinosál 

29. března - Hodnocení vín  ČZS  - kinosál 

 

Duben 

14. dubna - Místní výstava vín ČZS  - kinosál 

30. dubna - Čarodějnice  SPCCH  - kinosál 

 

Květen 

10. května - Den matek  KDU-ČSL - náves 

 

Červen 

20. června - IV. Zpívání muţáků MaŢPS  - náves 

27. června - Prázdninová zábava SRPŠ  - náves 

 

Červenec 

11. července - Červencová noc  TJ Sokol - náves 

25. července - Pytlácká noc  MS  - náves 

 

Srpen 

8. srpna  - Letní slavnost vína TJ Sokol - náves 

16. srpna - Hodečky  DNS Dunajek - náves 

28. srpna - Předhodová zábava TJ Sokol - náves 

29. a 30. srpna - Hody   TJ Sokol - náves 

 

Prosinec 

Mikulášská ochutnávka mladých vín ČZS  - sál Dr. Rennera 

Předvánoční výstava ručních prací  SPCCH  - sál Dr. Rennera  

Zpívání pod vánočním stromem  SRPŠ  - náves 

Štěpánský běh    ZŠ  - před budovou ZŠ 

 

Všem organizátorům přejeme hojně návštěvníků a děkujeme za práci při organizaci 

kulturních a společenských aktivit v obci. 

 



TJ Sokol Dolní Dunajovice 
 

   Jak uţ to tak bývá, tak se na konci roku bilancuje, co se všechno  podařilo nebo 

nepodařilo.. 

    V té první polovině se dohrávala jarní část předchozího ročníku a i přes nedostatek 

hráčů, coţ je obraz doby, protoţe zájmy jsou různé a sport, potaţmo fotbal se dostává 

aţ na druhou kolej, se muţi umístili v popředí tabulky a přípravka začala podávat 

zlepšené výkony.  

    Do nové sezóny se podařilo udrţet druţstvo nejmenších ţáčků přípravky a pod 

vedením Olina Vedrala a Vlastimila Suchánka dosáhli velmi dobrých výsledků a jsou 

na třetím místě. Dík patří i několika rodičům a také sponzorům Martinu Šebestovi, 

Vinařství Kovasc a Truhlářství Milan Kališ. 

   U starších ţáků a dorostu je situace podstatně horší. I přes snahu přihlásit druţstva 

do soutěţí, se to nakonec pro nedostatek hráčů nepodařilo. To jsme se pokusili řešit 

umístěním hráčů v Mikulově. Několik ţáků tam hraje a patří k nejlepším, ale u 

několika dorostenců, kteří měli zajištěnou i dopravu, to skončilo absolutním 

nezájmem a zůstal jeden, který tam pravidelně hrává. 

   A nakonec muţstvo muţů. Díky různým důvodům, jako mně se nelíbí to, mně vadí 

ten a hlavně já nemám to fotbalová srdíčko na správném místě, nám hraje a často i 

nehraje několik mladých hráčů v okolních vesnicích. Vzniklou situaci jsme řešili 

příchodem několika hráčů z Mikulova. Některým fanouškům to vadí, ale bylo to 

jediné východisko jak dát muţstvo dohromady. A hlavně, pro tyto hráče výše uvedené 

důvody neplatí. 

 I přes některé herní nedostatky, zranění a někdy nedisciplinovanost je muţstvo na 

dohled prvním místům tabulky.  

    Do jarní části chystáme doplnění muţstva o naše mladé hráče, kteří hráli v okolních 

týmech a tím utvořit základ a perspektivu pro příští roky. 

     A nyní několik slov k sportovnímu areálu. Díky obci, sponzorům, jejichţ výčet je 

na reklamních tabulích na hřišti, a několika jedincům se nám daří udrţovat celý areál 

tak, ţe patří k nejlepším na okrese a obdivuje ho kaţdý nový příchozí. Bohuţel 

absolutní nezájem a neváţení si práce druhých se u mládeţe ale i některých dospělých 

projevuje soustavným poškozováním a znečišťováním jednotlivých částí a vybavení 

sportovišť. 

     Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti TJ a údrţbě areálu, a 

poţádat i ty ostatní, aby se aktivně zapojili do výše uvedeného. 

 Hezké Vánoce, zdraví a spokojenost v novém roce přeje  Roman Pekárek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinační hodiny platné od ledna 2009 – ordinace se nachází na OÚ proti knihovně 

MUDr. Turčínová    MUDr. Pekař 
Po  7.00 – 12.00   Po 13.00 – 15.30 

Út  13.00 – 18.00   Út 7.30 – 11.30 

St 7.00 – 12.00  13.00 – 18.00 St – 

Čt 13.00 – 18.00   Čt 7.30 – 11.30 

Pá 7.00 – 12.00   Pá 13.00 – 15.00  



Společenská kronika     
        

Narození 
 

Září 
Patrik  Helán 
 

Říjen 
Patrik Černý 
 

Svatby 
Říjen 
Pavel Zaoral             Dolní Dunajovice 

Jiřina Hamanová      Dolní Dunajovice 
 

Igor  Feigerl  Dobré Pole 

Martina Maťáková  Dolní Dunajovice 
 

Prosinec 
Iveta Dobšíčková     Dolní Dunajovice 

Štěpán  Kočerhán     Dolní Dunajovice 
  

Jubilea 
 

Říjen 
Olga Holacká 

Anna Ryšánková 

Zlata Šafářová 

Matěj Slunský 
 

Listopad 
Alţběta Hodoňová 

Ludmila Langová 

Ţofie  Popovičová 

Štěpánka Škrháková 

Vladimír  Ferák 

Alojz  Marušík  
 

Prosinec 

Rozalie Csüröšová  

Ludmila Hladíková  

Marie Janošková 

Marie Kroupová 

Alţběta Kuřimská 

Alena  Kvardová 

Marie Paveláková 

Hana Pitrová 

Marie Petrţelová  

Angela Rajnochová 

Štěpánka Skaláková  

Štěpán Dobiáš   

František Kvarda 
 

Úmrtí 
 

Září 
Radek  Chemišinec  21 let 
 

Říjen 
Václav Šimoník  58 let 

Aloisie Bogdanová  81 let 

 
 

Bohoslužby v chrámu sv. Jiljí 

v době vánoční   
 

24. prosinec, středa, Adam a Eva,  

 - Štědrý den  -                    20.00 hod  

„Půlnoční mše svatá“ 

-chrámový sbor z Drnholce pod vedením 

Miroslava Frydrycha uvede: 

Michael Haydn (1737-1806)  

– Missa sancti Gabrielis 

Michel de Lalande (1657-1726) 

- Noe len trio 

25. prosinec, čtvrtek, 1. Svátek vánoční - 

Slavnost narození Páně neboli „Boţí hod 

vánoční“ -              7.30 hod  

26. prosinec, pátek  

Svátek  sv. Štěpána     7.30 hod  

31. prosinec, středa 

- sv. Silvestr -           17.30 požehnání 

1. leden 2007, čtvrtek, Nový rok 

- Slavnost Matky Boţí   7.30 hod 
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