
 

 

Rok 2010 – rok volební 

 
 V letošním roce jsme absolvovali jiţ jedny volby. 28. a 29. května se uskutečnily 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výsledky voleb v obci jsou uloţeny v 

následující tabulce: 

Strana Počet hlasů Procenta 

Občanská demokratická strana 159 19,82 

Česká strana sociálně demokratická 151 18,82 

TOP 09 134  16,70 

Komunistická strana Čech a Moravy  112 13,96 

Věci veřejné   95 11,84 

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI  36 4,48 

Křesťan. a demokrat.unie-Českosl. strana lidová  35 4,36 

Ostatní strany získaly v obci méně neţ 4% hlasů. Z celkového počtu 1475 zapsaných 

voličů se voleb zúčastnilo 810 voličů (54,92%) a ti odevzdali 802 platných hlasů. 

Podrobné výsledky, nejen z naší obce, jsou na www.volby.cz.    

 Další volby nás čekají 15. a 16. října, kdy se uskuteční volby do zastupitelstva obce. 

Jestliţe jsme v květnu rozhodovali o budoucnosti republiky, tak v říjnu se bude 

rozhodovat o dalším směřování obce.  

 Nové zastupitelstvo bude mít stejně jako stávající 15 členů. Stejně tak i na kandidátní 

listině můţe být nejvýše 15 kandidátů. Kandidovat v komunálních volbách můţe kaţdý 

občan, který bude mít ke dni 16. října 2010 18 let a jeho trvalé bydliště je v obci, kde 

kandiduje. Volební listiny musí kandidující volební strany odevzdat nejpozději 10. srpna 

2010 registračnímu úřadu (pro naši obec MěÚ Mikulov – odbor vnitřních věcí). 

Podrobnější informace jsou v zákoně č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a 

na webu ministerstva vnitra www.mvcr.cz.   

 Volič své volební právo můţe vyuţít pouze v místě svého bydliště, není moţné volit 

jinde na voličský průkaz. Také samotná volba má svá specifika. Všichni kandidáti jsou na 

jediném lístku a volič má několik moţností jak hlasovat. První variantou je dát hlas celé 

kandidující straně, druhá varianta umoţňuje označit jednotlivé kandidáty z různých stran a 

třetí moţnost je kombinace obou variant. Na volebním lístku můţe být označeno nejvýše 

15 kandidátů, jinak je volba neplatná. 
Mgr. Josef Hasník 

starosta obce 

 

 

Ročník  XV   číslo  2 červenec  2010

  



 

Zastupitelstvo obce 
 

 Ve středu 16. června se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Hlavním 

bodem jednání bylo schválení hospodaření obce za rok 2009. Hospodaření obce bylo na 

návrh auditora schváleno bez výhrad. Příjmy obce v roce 2009 činily 17,189 mil. Kč a 

výdaje 16,459 mil. Kč. Obec tedy hospodařila s přebytkem 730 tis. Kč.  

 Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ve výši 281 tis. Kč na zpracování územního 

plánu od MMR ČR a 500 tis. Kč na vybudování zázemí tenisového klubu od RWE Gas 

Storage, s.r.o. Dotace od firmy RWE Gas Storage, s.r.o umoţní lepší vyuţití sportovního 

areálu jak pro občany obce, tak pro návštěvníky obce.  

 Na jednání zastupitelstva bylo umoţněno vystoupit právnímu zástupci Ing. Varechy, 

který přednesl jeho návrh na urovnání soudního sporu mezi obcí a ing. Varechou. 

Podstatou návrhu bylo, aby se obec vzdala nezaplaceného nájemného proti investicím, 

které údajně Ing. Varecha provedl v budově bývalých jeslí, které měl v nájmu. 

Zastupitelstvo návrh odmítlo a vyčká rozhodnutí soudu. 

 Pan Petr Šimek přednesl zastupitelstvu svoji stíţnost na postup rady obce ve věci 

rušení nočního klidu a řešení dopravy v okolí jeho domu. Zastupitelstvo obce neshledalo 

v postupu rady obce ţádné pochybení. 
Mgr. Josef Hasník 

starosta obce 

 

Informace OÚ 
  

 Od počátku dubna probíhá rekonstrukce kanalizace v ulici Polní. V průběhu měsíce 

července bude pokračovat rekonstrukce kanalizace také v ulici Kostelní. Díky niţším 

nákladům na rekonstrukci kanalizace odsouhlasilo zastupitelstvo obce vyuţití části úvěru, 

původně určeného na kanalizace, na rekonstrukci vozovek. V červenci bude vybrán 

dodavatel na rekonstrukci vozovky v ulici Polní a podle finančních moţností by mohla 

následovat rekonstrukce vozovky v ulici Zahradní. 

 Při budování kanalizace dochází často k situaci, kdy majitelé nemovitostí je ke 

kanalizaci sice připojí, ale dešťové vody z okapů nechají vytékat na chodník, nebo na 

vozovku. Takto odváděné dešťové vody mohou ohroţovat chodce, především v zimě. 

Občané by si měli uvědomit, ţe jejich povinností je zajistit odvádění dešťových vod tak, 

aby neodtékaly na veřejné prostranství. 

 Velmi často musím zodpovídat otázku: „Proč mi nechcete k domu vybudovat dvě 

kanalizační přípojky, kdyţ je potřebuju?“. Odpověď je celkem jednoduchá. Obec při 

stavbě kanalizace buduje ke kaţdé nemovitosti jednu přípojku. Pokud občan potřebuje, 

můţe si na své náklady další přípojku nechat vybudovat. Je totiţ v obci mnoho 

nemovitostí, jejíţ majitelé si museli přípojku vybudovat na vlastní náklady. 

 Z tohoto místa chci poděkovat občanům v těch ulicích, kde probíhají stavební práce, 

za trpělivost. Obec i dodavatel stavebních prací se snaţí, aby omezení, způsobená stavbou, 

byla co nejmenší.       
Mgr. Josef Hasník 

starosta obce 

 



 

Družební návštěva z Dechtic 
 

      Naše ZO SPCCH má jiţ dlouholetou druţbu se ZO SPCCH Dechtice. V rámci této 

druţby jsme pozvali jejich členy na sobotu 5.6. na návštěvu do naší obce. Přijel jich plný 

autobus. 

      Po přivítání a malém občerstvení, které proběhlo v sále Dr. Karla Rennera, jsme s 

našimi hosty jeli do muzea v Dolních Věstonicích. Protoţe zde nikdy nebyli, zajímali se 

hlavně o sošku Věstonické venuše. Následovala prohlídka rekreačního areálu Merkur 

Pasohlávky, který je překvapil svou rozlehlostí a vybaveností. Po návratu si všichni 

pochutnali na dobrém obědě, který připravily kuchařky ze školní jídelny. 

      Na 14.00 byli pozváni do sálu Rennera i ostatní členové naší organizace. Při vínečku, 

kávě, sladkém a slaném pohoštění jsme se všichni společně bavili, povídali a také si 

zazpívali. Celé odpoledne provázel hudbou na harmoniku pan Štraus. Program nám 

zpestřily naše členky svým country tancem. Ţenský pěvecký sbor a muţáci nám přišli 

zazpívat a jejich vystoupení ocenili všichni přítomní bouřlivým potleskem. Pomalu se 

přiblíţil večer a naši hosté se rozloučili a odjíţděli domů s tím, ţe příští rok se zase 

setkáme v Dechticích. 

     ZO SPCCH děkuje OÚ, Vinofruktu a.s., Pekařství Maja, vedení ZŠ, pracovnicím ŠJ a 

všem členům organizace za poskytnutí sponzorských darů. Tím nám umoţnili setkání s 

druţební organizací Dechtice zorganizovat. Poděkování patří také muţákům a ţenskému 

sboru za jejich pěkné vystoupení. 
V. Šůstková, jednatelka ZO SPCCH 

 

Den matek 
  

 Místní skupina Českého 

červeného kříţe s OÚ 

uspořádala v neděli 9. května 

oslavu dne matek. 

 Na začátku přivítal maminky 

starosta obce Mgr. Josef Hasník. 

V programu vystoupily děti 

z mateřské a základní školy, 

dětský folklorní soubor 

DUNAJEK, muţský a ţenský 

pěvecký sbor. Během programu 

byly maminky obslouţeny 

členkami ČČK občerstvením. 

Byla podávána káva a koláčky. Od pana starosty dostala kaţdá maminka růţičku, coţ bylo 

milé překvapení. Věřím, ţe tak pěkná akce bude i nadále pokračovat a stane se tradicí. 

 Chtěla bych poděkovat členkám ČČK, prodavačkám z MaJe, Pekařství MaJa, ţe nám 

umoţnili upéct koláče, Vinofruktu za sponzorské dary, všem účinkujícím a jejich 

vedoucím za pěkné blahopřání našim maminkám. 
za výbor ČČK M. Martincová  

 



 

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží Tělo  
 

 je církevní svátek, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Jeţíše Krista jako Boha i 

jako člověka ve Svatém přijímání neboli v Eucharistii. Podle nauky starobylých 

křesťanských církví východu dochází při slavení mše k takzvanému přepodstatnění 

obětovaného chleba a vína v Tělo a Krev Jeţíše Krista. 

 Slavení svátku můţe být 

provázeno nápadnou 

zvyklostí, kdy z kostela 

vychází průvod, v němţ je 

nesena Svátost oltářní a na 

čtyřech předem určených 

místech (náměstí, sochy 

svatých, morové sloupy, 

někdy i jednotlivé rodinné 

domy apod.) se konají krátké 

poboţnosti. Čte se začátek 

jednoho ze čtyř evangelií a 

uděluje se poţehnání. Cestu, 

po které kráčí kněz, děvčata 

hojně posypávají květy a 

lístky. Před kaţdým domem bývá tento den pečlivě zameteno.  

 Průvod býval také spojován s prosbami za příznivé počasí pro nadcházející léto a 

ochranu před různými ţivelnými katastrofami. 

 Tolik obecné vysvětlení tohoto církevního svátku, který jsme slavili při nedělní mši 6. 

června 2010 i u nás v Dolních Dunajovicích. Bohuţel, minulá doba byla taková, ţe se 

Boţí Tělo u nás oslavovalo průvodem naposledy někdy v 50. letech minulého století. My 

mladí uţ to nemůţeme pamatovat, 

ale naši rodiče si vzpomínají, kde 

všude se oltáře stavěly. Mluví se o 

rodinných domech na ulici Rudé 

armády u Rozsochů, na ulici 

Poštovní u Bízů, Kořínků, Kmentů, 

nebo u Moravčíků a Klimků na 

ulici Hlavní. 

 Jde o obnovení tradice, která 

také můţe přispět ke sbliţování 

mezi církví a mladými lidmi, ale i 

mezi generacemi. Naše vesnice 

dlouho čekala na takového kněze, 

který dokáţe oslovit ve větší míře obyvatele bez rozdílu věku a po dlouhých letech 

probouzet v lidech zájem a znovu připomínat podobné oslavy.  

 Děkuji tímto ještě jednou panu faráři Kohoutkovi, za tuto příleţitost přiblíţit se Bohu. 

Nakolik ji budeme vyuţívat, jiţ záleţí na kaţdém z nás. 
Luboš Hron 



 

5. zpívání mužských sborů 
 

 To, co trápí 

organizátory 

kulturních akcí pod 

širým nebem 

v poslední době, je 

nepřízeň počasí. 

S obavami proto 

pořadatelé 5. 

zpívání muţských 

sborů očekávali, jak 

se příroda zachová 

sobotní odpoledne 

19. června. 

Pesimistické 

předpovědi se 

naštěstí nenaplnily, 

a tak mohli návštěvníci zcela zaplněného tanečního parketu za pěkného počasí zhlédnout 

deset pěveckých sborů. Jejich zdařilé účinkování bylo zpestřeno ještě vystoupením našich 

hostů z východního Slovenska – Košickými parobky a taneční skupinou Myslava, jejíţ 

výkon ocenili diváci dlouhotrvajícím potleskem. 

 Po tříhodinovém programu následovala 

beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou 

Husaři, která ještě umocnila zdařilou 

kulturní akci. 

 Poděkování patří za tento hodnotný 

kulturní záţitek pořadatelům, především pak 

sponzorům, kteří se mimo jiné výraznou 

měrou podíleli na zajištění pobytu našich 

hostů ze Slovenska. Jsou to: Obec Dolní 

Dunajovice, Jihomoravský kraj, ČZS Dolní 

Dunajovice, Bottling s.r.o, Vinofrukt a.s., 

ARMOSR s.r.o p. Surovec, p. Tomáš Ostříţek, HTS-HEAT TRANSFERS SYSTÉM, 

Restaurace Praha, Restaurace Bílá Růţe, Vinařství Kovacs, Pekařství MaJa s.r.o., Znovín 

Znojmo a.s., Truhlářství Gregorovič, Vinařství – Holec, Michálek, Holacký, Lelík, ing. 

Říman, ing. Tichý, Radmila Pitrová, Zámečník.  
Stanislav Lačík 

 

Muţský a ţenský sbor Dolní Dunajovice je v roce 2010 pořadatelem tradičních 

krojovaných hodů, které se uskuteční na návsi  

v sobotu 28. srpna a v neděli 29. srpna.  

V pátek 27. srpna se také na návsi uskuteční předhodové zpívání. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 



 

„Exkurze nejsou výlety“ 
 

     Od začátku roku uspořádala naše škola několik výukových exkurzí zaměřených na 

praktické doplnění probíraného učiva v jednotlivých ročnících. Vzhledem k tomu, ţe se 

nám donesly některé hlasy rodičů o tom, kolik to stojí peněz a ţe by se děti měly učit ve 

škole a ne jezdit po výletech, vám chci sdělit, ţe „Exkurze nejsou výlety“. Dovolte, 

vysvětlím vám rozdíl mezi exkurzí a výletem. Exkurze je jedna z organizačních forem 

výuky, uskutečňovaná ve formě studijní vycházky, návštěvy nebo zájezdu. Výlet je 

turistická činnost prováděná za účelem odpočinku a relaxace. Tolik citace z encyklopedie. 

 Z tohoto tedy vyplývá, ţe s našimi ţáky jezdíme v průběhu školního roku na exkurze. 

Nebo si snad myslíte, ţe dokáţeme i přes naše nesporné pedagogické dovednosti předvést 

ţákům, jakým způsobem funguje jaderná elektrárna? (říjen 2009, JE Dukovany) 

 Opravdu nejsme tak dobří, abychom ţákům naţivo ukázali zasedání Poslanecké 

sněmovny a činnost Parlamentu. (říjen 2009, Praha) 

 Poloţte si ruku na srdce, kdo z vás byl v archeologickém muzeu v Dolních 

Věstonicích – nalezišti unikátní Věstonické Venuše, první zhotovené sochy v dějinách 

lidstva – i kdyţ je máte doslova za humny. Tato akce je navíc vţdy spojena s netradičním 

druhem přepravy – jízdou na kole. Proto vás prosíme, kdyţ uţ tam vaše děti vezmeme, 

buďte alespoň tak hodní a uveďte jejich kola do přijatelného technického stavu. (září 

2009, Dolní Věstonice) 

 Opravdu si myslíte, ţe učitelka přírodopisu musí umět zpívat jako slavík, či kuňkat 

jako rosnička? Toto opravdu v její moci není, není přece strýček Jedlička. A proto jezdíme 

se ţáky téměř všech ročníků na Centrum ekologické výchovy v Mikulově, aby tyto a 

mnohé další ţivočichy viděli a slyšeli v jejich přirozeném prostředí. Víte vůbec, ţe na 

Svatém kopečku v Mikulově hnízdí sojky a na mikulovských rybnících loví ledňáčci? 

(říjen, listopad 2009, CEV Mikulov) 

 Ani nebeská klenba a její tajemství nás nenechávají chladnými. Proto ţáci všech tříd 

druhého stupně absolvovali exkurzi do Planetária Mikuláše Koperníka v Brně. Kontrolní 

otázka, přátelé: „Jaké národnosti Koperník byl?“ (říjen, listopad 2009, Brno) 

 Veškeré vědomosti získané na těchto exkurzích jsou dále vyuţívány v „normálním“ 

vyučování v lavicích. Vţdyť uţ Komenský vyučoval praktickým příkladem a osobní 

zkušeností ţáka. 

 A na závěr opět jeden citát:,,Kdyţ mi to řekneš, tak to zapomenu, kdyţ mi to ukáţeš, 

zapamatuji si to, ale kdyţ si to vyzkouším – budu to umět! 
                                                                             Za kolektiv učitelů ZŠ Dolní Dunajovice, Mgr. Jan Malík 

 

Z obecní knihovny 
 Upozorňujeme čtenáře, ţe v době od 1. 7. do 1. 8. je v místní knihovně dovolená. 

 O nových knihách a akcích knihovny je moţné se dočíst na nových webových 

stránkách www.knihovnadolnidunajovice.webk.cz. Najdete zde i on-line katalog naší 

knihovny. 

 V rámci krajského kola soutěţe Vesnice roku 2010 získaly Dolní Dunajovice diplom 

za vzorné vedení knihovny.  

 

 



Informace o činnosti SRPŠ, o.s. při ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice 
 

 Ve spolupráci s členkami SPCCH Dolní Dunajovice jsme uspořádali tradiční „Slet 

čarodějnic“. 30. dubna se vydal průvod všech účastnic – malých i velkých – směrem 

k místnímu kinu. Zde proběhl rej čarodějnic, pro ty nejmenší byly připraveny soutěţe. Na 

táboráku, u kterého se opékaly špekáčky, byla nakonec jedna čarodějnice upálena. Ostatní 

pokračovaly ve svém reji do pozdních večerních hodin… 

 V sobotu 29. 5. 2010 se uskutečnila oslava „Dne dětí“. Pro děti byly připraveny 

sportovní soutěţe. Tentokrát jsme se sešli ve sportovním areálu základní školy. Všechny 

děti byly odměněny drobnými cenami. Počasí nám tentokrát přálo, a tak doufáme, ţe 

všichni odcházeli spokojeni. 

 V sobotu 26. 6. 2010 se na tanečním parketu na návsi uskutečnila „První prázdninová 

taneční zábava“. K tanci hrála jiţ známá skupina IMPULS ze Znojma. I tato akce se jiţ 

stává tradicí. 

 V týdnu od 12. 7. – 16. 7. 2010 proběhne příměstský tábor pro děti z niţších ročníků. 

Pro ně je připraven týden plný her, sportovního zápolení a různých aktivit, čeká je také 

jeden celodenní výlet.  Hlavní téma tábora je pro ně zatím překvapením.  
Výbor SRPŠ, o.s. při ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice  

 

Svatební den  - ohlédnutí 
 

 V době velikonoční se uskutečnila výstava „Svatební den“. Bylo na ní vystaveno přes 

500 fotografií, téměř 30 obrazů, svatební šaty, oznámení, telegramy, dekorace, oddací 

listy a podobně. Výstavu navštívilo téměř 700 občanů a ţáci vyšších tříd základní školy. 

Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 15 150,- Kč. Po odečtení provozních nákladů 

(papírové ubrusy, samolepky, dekorace, plakáty atd.) ve výši 5 104,-Kč zůstalo 10 046,-

Kč, které byly sloţeny na účet dětského národopisného souboru Dunajek na podporu 

činnosti, nebo nákup potřebného vybavení. 

 Celá akce byla uspořádaná pod záštitou Obecního úřadu Dolní Dunajovice, který 

uhradil zhotovení fotografií a poskytl prostory na výstavu zdarma. Sebraný materiál je 

jako kolekce uloţen na obecním úřadě pro budoucí generace, jako příloha ke kronice. 

 Všem, kdo se podíleli na této snad úspěšné akci, i vinařům, kteří poskytli víno na 

uvítací přípitek, ještě jednou srdečně děkuji. 
Mgr. Filip Hron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení DNS Dunajek  by touto cestou chtělo ještě jednou velice poděkovat panu 

Filipu Hronovi a všem jeho „pomocníkům“ za předání finančního výtěţku z akce 

„Svatební den“ ve výši 10.046,- Kč pro činnost souboru. 

 

Zároveň by chtělo informovat rodiče malých školáků, ţe na letní tábor, který DNS 

pořádá od 24. 7. - 31. 7. 2010 se uvolnila 3 místa. Pokud by měl někdo zájem, nechť 

se prosím přihlásí u paní Bičanové na obecním úřadě. 

 



 

Svatby 
 

Červen 
 

Aleš Dudík Dolní Dunajovice 

Renata Holíková Pohořelice 
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Společenská kronika     
 

Narození 
 

Květen 
Dominik Hrnčiřík  
 

Červen 

Natálie Šmídová 
 

Jubilea 
 

Duben 
 

Marie Šrotová  

Ludmila Hostašová  

Aleš Balog  

Rozalie Kňourková  

Markéta Malíková  

Albert Kolka  

Jiří Grund 
 

Květen 
 

Jiří Pavlát  

Aneţka Ţofková  

Amálie Pitrová  

Vladimír Vičar  

Ludmila Valigurová  

Ludmila Maťáková  
 

Červen 
 

Kristina Kratochvílová  

Marie Kopřivová  

Jan Jakubčík  

Olga Pitrová  

 

Úmrtí 
 

Duben 
 

Josef Kališ  57 let 

 

Květen 
 

Antonín Bandík  76 let 

Pavel Holec  88 let 

Anna Kalivodová  79 let 
 

Kulturní a společenské akce 

Léto 2010 

 

10. července TJ Sokol 

Červencová noc 
 

24. července Myslivci 

Pytlácká noc 
 

7. srpna Tenisový klub 

Letní slavnost vína 
 

15. srpna  Dunajek 

Hodečky 
 

27. srpna  MaŢPS 

Předhodové zpívání 
 

28. a 29. srpna  MaŢPS 

Hody 
 

18. září  ČZS 

Vinobraní 

 

Všechny akce se uskuteční na 

tanečním parketu na návsi – 

podrobnosti na plakátech 


