
 

 Na krojovém plese se otáčely tři generace stárků 

 
 Je tradicí, že začátek roku patří vždy plesům, jak společenským, školním či 

muzikantským, tak i maškarním a krojovým. Ani letos tomu nebylo jinak. V naší 

obci se každoročně pořádají čtyři plesy. Jeden z nich, krojový ples, pořádáme i 

my, krojovaná chasa. Není to tak dávno, kdy se konal první ples pořádaný naší 

chasou, ale čas letí a tak jsme letos pořádali ples již pátým rokem. Tentokrát 

však byl něčím zvláštní a výjimečný. Když pominu tradiční předtančení besedy, 

tentokrát Moravské, tak se celý ples nesl v duchu „Setkání stárků“. Na tanečním 

parketu byly k vidění téměř tři generace stárků a stárek, kteří se vystřídali 

ve vedení dolnodunajovické krojované chasy během 50 let. Tyto páry byly 

osloveny a oficiálně pozvány osobně, telefonicky nebo poštou. Velkým 

vodítkem nám byla kniha „Paměti Dolních Dunajovic“, kde jsou zaznamenány 

seznamy chas podílejících se na vytvoření dlouhé tradice hodů. Spoustu 

informací nám poskytli jak manželé Hronovi, Malíkovi, Malí a Valeriánovi, tak i 

bývalí krojovaní z jednotlivých ročníků. Tímto bychom jim všem chtěli moc 

poděkovat.  
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 Spousta zvaných stárků ale žije mimo Dunajovice a proto byl součástí 

příprav plesu i dlouhý maraton získávání jejich adres a telefonů. Nakonec jsme s 

pozváním zavítali až do Velkých Bílovic, Moravské Nové Vsi, Valtic, Čejče a 

dokonce i do Kroměříže nebo Brna. Nakonec jsme všechno zvládli a pozvání 

doručili. O náš netradiční ples projevil zájem i Břeclavský deník, kterému jsme 

nejen poskytli rozhovor, ale také se samotného plesu zúčastnil. 

 Přípravy byly u samého konce, tombola přichystána, kroje nažehleny, sál 

vyzdobený. 25. ledna tak mohl konečně vypuknout všemi očekávaný krojový 

ples. K tanci a poslechu vyhrávala námi tolik oblíbená a žádaná dechová hudba 

Zlaťulka. Účast na plese nás velmi potěšila, neboť z asi devadesáti pozvaných na 

ples dorazila polovina. Byli mezi nimi domácí i přespolní, v civilu i v kroji. 

Spoustu hostů si setkání s kamarády užívalo, neskrývali nadšení a bavili se až do 

brzkého rána. Nejstarším zúčastněným krojovaným byl pan Jaroslav Pekařík, 

který si i přes svůj věk nenechal ples ujít, čehož si moc vážíme! Velké díky patří 

i panu Luboši Hronovi, který si vzal na starost velmi úspěšné promítání 

dobových hodových fotografií, které jsou založeny v obecní kronice. Ve 22:00 

proběhlo slavnostní čtení všech pozvaných, kteří obdrželi pamětní listy se 

jménem a rokem jejich stárkování, ženy jsme pak potěšili také květinami. 

Pamětní listy pro nás napsala paní Zoja Foukalová, za což jí velmi děkujeme. 

 Naše díky ovšem patří i všem stárkům a stárkám za jejich nadšení, které svou 

účastí projevili. Doufáme, že k takovým setkání budou probíhat i při jiných 

příležitostech, třeba při blížícímu se 70. výročí hodů, které oslavíme za dva roky. 

 Všichni, kdo mají zájem o DVD z letošního krojového plesu, se mohou 

obrátit na e-mail: chasadolnidunajovice@seznam.cz nebo na tel. číslo 

732 607 050. DVD lze zakoupit za 50 Kč. Dále vybízíme ty, kdo mají zájem jít v 

kroji, být členem chasy a účastnit se s námi našich akcí a mají min. 15 let, nechť 

nás kontaktují. Rádi mezi sebou přivítáme novou mladou krev. 

 První březnovou sobotu jsme uspořádali fašankovou obchůzku po vesnici jak 

v kroji, tak v maskách. Bylo nás sice poskromnu, ale i tak jsme si to užili. I 

vstřícnost občanů, kteří měli nachystané uzené, boží milosti nebo beleše, byla 

velká. Věříme, že následující roky účast na fašanku poroste. 

 A co dále chystáme?  

 Na 7. června je plánovaná „Letní krojová zábava“, na které si můžete 

poslechnout dechovou hudbu Pivoňku. 30. - 31. srpna proběhnou tradiční 

krojové hody, na kterých bude vyhrávat dechová hudba Zlaťulka. 25. října 

uspořádáme dívčí vínek s dechovou hudbou Legrúti. 31. ledna 2015 zahrají na 

krojovém plese Skaličané. 

 Chceme poděkovat všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují, jak 

finančně nebo věcnými dary, tak i tím, že se o nás pěkně zmíní.  

 DĚKUJEME 
Za chasu Pavel Karlík 

 



Informace obce 

 Všichni si asi všimli, že byl zdemolován starý OÚ. Na jednání zastupitelstva obce 

19. března proběhla diskuze o využití uvolněné plochy. Jedním z návrhů je zde 

vybudovat točnu a zastávku autobusů. Zastupitelstvo obce rozhodnutí o využití této 

plochy odložilo na své červnové zasedání. Další návrhy či připomínky je možné zaslat 

třeba na obec@dolni-dunajovice.cz a nebo se osobně zúčastnit červnového zasedání 

zastupitelstva. 

 Rada obce odsouhlasila, že stejně jako v minulých letech mohou občanská sdružení, 

která působí v obci a mají zde své sídlo, obdržet na svou činnost příspěvek ve výši až 

10 000 Kč.  

 Zastupitelstvo obce na svém zasedání 19. března 2014 schválilo pořízení Změny č. 1 

Územního plánu Dolní Dunajovice. Občané mohou podávat své návrhy do 

27. dubna 2014 v kanceláři obecního úřadu (potřebný formulář je na webu obce). 

 Mezi občany se šíří nesprávné informace o ceně, kterou obec zaplatila za tři 

zpomalovací retardéry a vyvýšený přechod. Celková cena byla 578 000 Kč, navíc obec 

obdrží na jejich výstavbu dotaci z MAS Mikulovsko ve výši 425 000 Kč. Obec ze svého 

rozpočtu tedy zaplatí celkem 153 000 Kč.  

 V letošním roce se budou opravovat chodníky na ulici Hlavní a Sklepní. Uskuteční se 

rekonstrukce podlah, sociálních zařízení a oken v budově MŠ. Další připravované akce 

jsou: oprava opěrných zdí ve dvoře ZŠ a kanalizace s komunikací v ulici Úzká. Již nyní 

se dokončuje prodloužení komunikace na ulici Rudé armády, na kterou ještě naváže 

oprava polních cest kolem hřiště. 

 Ukládání suti na skládku v cihelně je možné pouze po předchozí domluvě – nejméně 

jeden den předem. Skládka nebude běžně otevřená. 

 Na webu obce je přístupný mapový portál, který je nově naplněn územním plánem a 

inženýrskými sítěmi. Všechna data jsou volně přístupná.  Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

Z místní knihovny 
 Hodnocení činnosti naší knihovny za rok 2013 dopadlo úspěšně. V knihovním fondu 

bylo na konci roku 8978 knih, nově zakoupených 242, vypůjčených z výměnného fondu 

v Břeclavi 321. 

 Během roku bylo čtenáři půjčeno 8058 titulů. Počet čtenářů (165, z toho 65 

dětských) není bohužel na počet obyvatel obce příliš velký. Rády bychom získaly 

čtenářů víc, snažíme se proto nakupovat jak novinky a bestsellery, tak literaturu, kterou 

potřebují naši studenti. 

 Mezi posledními novinkami v knihovně najdete např. od J. Rowlingové detektivní 

román Kukaččí volání (psáno pod pseudonymem) nebo knihu M. Mahmoodyové 

Na útěku — příběh navazuje na bestseller Bez dcerky neodejdu, Čtyři kousky chleba — 

svědectví vězenkyně v Osvětimi, Divočina — skutečný příběh pěšího putování 1770 km 

z Mohavské pouště, dále knihu J. Plandy Marnotratná královna — o Marii Antoinettě 

nebo Smrtící hrátky — další případ vyšetřovatelky Evy Dallasové a mnoho dalších knih. 

V březnu ještě přivezeme další výpůjčky z výměnného fondu v Břeclavi. 

 Jako každý rok v březnu i letos probíhají besedy o knihách se žáky ZŠ, MŠ a členy 

Klubu důchodců. O těchto akcích se více dozvíte na našich stránkách — 

www.knihovnadolnidunajovice.webk.cz. Zde najdete i on-line katalog. 
Miroslava Lačíková, vedoucí knihovny 



Výroční schůze Klubu důchodců 

 V pátek 7. března proběhla v místním kinosále výroční schůze Klubu důchodců a 

málokterý člen si tuto událost nechal uniknout. „Je nás tu už 86 členů a 17 hostů“, hlásí 

u vchodu paní Cupalová při pohledu 

do prezenční knihy.  

 Krátce po třetí hodině oficiálně 

zahajuje předsedkyně klubu Eva 

Tiefenbachová výroční schůzi, první 

na řadě je rekapitulace loňského roku. 

Od začátku je patrné, že naši senioři v 

nudou rozhodně netrpí. Pořádají 

reprezentační ples, absolvovali 

lázeňský pobyt v Luhačovicích a 

rekondici v Blatinách, prodávali 

vlastní výrobky na dunajovickém 

vinobraní a adventním jarmarku, provozovali bufet při výstavě vín nebo organizovali 

vánoční výstavku. K tomu všemu ještě jezdí do divadla, za koupáním do termálních 

pramenů a navštívili i své přátele ve slovenských Dechticích. Výčet je to obsáhlý a o nic 

kratší není ani program na následující rok. Dunajovickým seniorům elán skutečně 

nechybí a zapojují se takřka do všech akcí, které se u nás pořádají. Nepřekvapí tedy, že 

to byl právě Klub důchodců, díky komu získaly Dolní Dunajovice v loňském ročníku 

soutěže Vesnice roku čestné uznání za zapojení seniorů do života obce. 

 Loňský rok je tedy zhodnocen, plány jsou nastíněny, zbývá ještě probrat 

hospodářskou stránku Klubu. Ta prošla v loňském roce zásadní proměnou. „Trhli jsme 

se od Prahy a děláme si teď všechno sami. Žádné výhody jsme od nich neměli, jen samé 

povinnosti,“ přibližuje jedna ze seniorek loňský rozchod s organizací SPCCH, pod 

kterou dunajovičtí doposud patřili. Se členstvím příliš velká spokojenost nepanovala, a 

proto se dunajovická organizace spolu s kolegy z Lednice, a Velkých Pavlovic, rozhodla 

svazek ukončit. Dále fungují samostatně a s oběma blízkými regionálními kluby úzce 

spolupracují. 

 Pak už si bere slovo jeden z hostů, starosta Josef Hasník. Vyzdvihuje činnost Klubu 

důchodců a slibuje splnit přání, které členové do dalších měsíců mají. Nejsou příliš 

nároční. Chtěli by do své klubovny zavést wi-fi. V současnosti tu mají totiž možnost 

připojení k internetu jen pomocí kabelu, a když si na pondělní sezení přinesou vlastní 

notebooky, nemohou se k internetu všichni připojit. Mezi seniory v jiných obcích by 

takové přání možná mohlo působit trochu netradičně, u nás však překvapí málokoho. 

Obecní úřad pro členy klubu důchodců zajistil počítačový kurz pro začátečníky a první 

dvacítka zájemců tak začíná pronikat do tajů moderních technologií. Dunajovičtí senioři 

se do učení vrhli se stejným elánem, se kterým se pouštějí do všech svých akcí a jejich 

dětem a vnoučatům tak začínají od babičky nebo dědečka přicházet první e-maily.  



 Oficiální část programu se pomalu chýlí ke konci, zbývá už jen poblahopřát desítce 

letošních jubilantů a nezapomnělo se ani na kytičku k Mezinárodnímu dni žen, kterou od 

přítomných pánů každá žena dostala. Pak se pozornost obrací k bývalé předsedkyni 

Libuši Bičanové, jíž se dostane poděkování za práci pro klub. Tečku za oficiálním 

programem udělají dunajovičtí senioři spolu se zástupci partnerské obce Dechtice, když 

se znovu podepisuje spolupráce mezi seniory obou obcí. 

 Oficiality jsou tedy u konce, následuje zábava. Kinosál se opět rozezní veselým 

vyprávěním, živou hudbou, podává se občerstvení. Dunajovičtí senioři tak zakončují 

úspěšný rok a mají být na co hrdí. Vždyť jejich elán a aktivitu by jim mohli závidět 

členové kdekterého spolku nejen v Dolních Dunajovicích, ale i v celém regionu.  

 Mgr. Josef Šuba 

 

Místní výstava vín 
 

 Blíží se svátky jara – Velikonoce. Vinaři a milovníci vinného moku je přivítají 

tradičně na místní výstavě vína. Ta se koná v neděli 20. dubna od 9 hodin. Svoz vzorků 

se uskuteční v pátek 4. dubna od 16 hodin. Letos se poprvé na vzorek vybírají 3 láhve 

především proto, aby byl dostatek špičkových vín, která se v minulosti musela mnohdy 

pracně shánět. Degustace vzorků proběhne v neděli 6. dubna od 9 hodin. Výstavní výbor 

žádá degustátory o co nejhojnější účast, aby hodnocení mohlo být co nejobjektivnější. 

Těšíme se s vámi na setkání na tomto vinařském svátku. 

za výstavní výbor, Stanislav Lačík 

 

Přehlídka otevřených sklepů 
 

 Stále vyhledávanější putování po otevřených sklepech si budou moci znovu 

vychutnat i návštěvníci Dolních Dunajovic. V pátek a v sobotu 21. a 22. června pořádají 

už potřetí naši vinaři spolu s kolegy z Březí akci s názvem „Přehlídka otevřených 

sklepů“. V naší obci návštěvníky do svých sklepů pozve celkem šestnáct vinařů, kteří se 

představí v sestavě: Vinařství Balážovi, Vinařství Bařina, Vinařský dvůr u Mlýnků, 

Rodinné vinařství Hamerník, Víno Holec, Mikrosvín Mikulov, Vinařství Šoman, 

Vinařství MŠ, Vinařství Tichý, Vinařství Volařík a Vinařství Zámečník. V Březí své 

sklepy otevře ještě dalších šest vinařství. Změny jsou oproti loňsku minimální, Vinařství 

Bařina se z Březí přesunulo do Dunajovic, zatím v jednání je ještě jeden účastník z naší 

obce. Celkem tedy budou moci návštěvníci ochutnat víno od dvaadvaceti vinařů. V 

každém sklepě bude připraveno minimálně sedm vzorků, bude tedy z čeho vybírat. 

Vstupné je 600 Kč a zahrnuje degustaci, skleničku, mapu, dva kupony na odběr vína a 

kyvadlovou dopravu. Přehlídka otevřených sklepů není akcí jen pro turisty a dunajovičtí 

vinaři tak srdečně zvou k návštěvě svých sklepů i všechny milovníky vína 

z Dolních Dunajovic.      Mgr. Josef Šuba 

 



Poděkování 
 Farní Charita Dolní Dunajovice a Charita Břeclav jménem Jany Studýnkové děkuje 

tímto všem občanům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku. V naší obci se celkem vybralo 

37 837 Kč. Tříkrálová sbírka je napodobením Tří králů – mágů a mudrců, kteří kromě 

vyznání úcty k Božímu synu pomohli jeho chudé rodině hmotnými dary. Velký dík patří 

koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas. Děkuji také těm, kteří mi pomáhají v obci.  

 Chci také poděkovat za charitu jménem pana Svobody za oblečení a nádobí, které 

věnujete pro sociálně slabé rodiny. V dubnu do 14. se bude konat sbírka šatstva pro 

Charitu Brno – záclony, ručníky, povlečení, deky, dětské oblečení, boty, hračky, 

kočárky, nádobí, sedačky do auta.  

 Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a rozvoji sociálně 

zdravotních služeb v našem regionu: Charitní ošetřovatelská služba – v domácím 

prostředí, Charitní pečovatelská služba – zdravotně postižené osoby – druhé osoby, 

Domov svaté Agáty – pro matky s dětmi v tísni, Nízkoprahové denní centrum při OCH 

Břeclav, Dobrovolnická pomoc, Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova, 

Azylový dům pro muže a ženy, Farní charity – sociálně slabým a potřebným lidem 

v nouzi,  Humanitární pomoc – povodně, požáry. 

 Přeji všem šťastný nový rok 2014, bohatý na dary duchovní i hmotné. 
Anna Chrenová 

Církevní obřady o Velikonocích 
13. 4. Květná neděle – 9:00, 17. 4. Zelený čtvrtek – 17:00, 18. 4. Velký pátek – 17:00 

(obřady Umučení Páně), 19. 4 Bílá sobota – 19:30 (Vigilie velikonoční – obřad pouze 

v Brodě nad Dyjí), 20. 4. Neděle velikonoční – 9:00, 21. 4. Pondělí velikonoční – 9:00  
        Josef Kohoutek, farář 

 

Základní škola informuje 

 Také ve 2. pololetí školního roku 2013 – 2014 absolvují naši žáci kromě vyučování 

ve škole další akce podle celoročního plánu. Druhý rok probíhá úspěšně v naší škole 

projekt „Inovace výuky na ZŠ Dolní Dunajovice“. V této fázi projektu dostává konkrétní 

podobu upravená školní zahrada i s novým skleníkem. 

 Od září 2013 se žáci 7., 8. a 9. třídy naší školy zúčastní projektu „Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v JMK“ s Gymnáziem Mikulov. Absolvují 

výuku přírodovědných předmětů přímo v gymnáziu Mikulov, vyučující z Mikulova 

vedla výuku Chemie u nás ve škole. Nyní je čeká účast na společných exkurzích do 

NETME centra Brno a technického muzea. 

 V pondělí 3. 2. 2014 v tradičním čase i formě proběhl zápis žáků do 1. třídy naší 

školy i na odloučeném pracovišti v Perné. V Dolních Dunajovicích se k zápisu dostavilo 

29 dětí, v Perné pouze 3. Bez ohledu na počet odkladů školní docházky nás čeká početná 

1. třída, což hlavně znamená, že již druhý školní rok nám celkový počet žáků ve škole 

neklesne (může se i mírně zvýšit), tak jak to bylo nepřetržitě od šk. roku 1990-1991 až 

do loňska. 18 žáků 9. třídy, 1 z 8. třídy a 6 žáků z 5. třídy si podalo přihlášku ke studiu 

ve střední škole či učilišti. Přejeme jim všem, aby byli úspěšní při své první důležité 

volbě. 
Mgr. Sylva Šlosarová 

 



TJ Sokol Dolní Dunajovice 
 

  Dovolte mi, abych Vás s příchodem jara informoval o aktuálním dění v naší 

organizaci. 

  V letošním roce se chceme hlavně zaměřit na práci s mládeží, a to konkrétně 

nejmladší kategorii ve věku 5 - 9 let. Na konci jarní části soutěže končí hráči ročníku 

2003 a to povede k odchodu 5 dětí a tím prakticky nemožnost pokračovat v soutěži 

starších přípravek. Našim zájmem je přihlásit nejmladší kategorii a proto se tímto 

obracím na rodiče chlapců ale i dívek, pro které je sport přece jen něco zajímavějšího 

než posedávání u televize nebo počítače,  aby své děti přivedli za námi. Trénink míváme 

každé úterý a pátek na fotbalovém hřišti od 16 hod. V případě nepříznivého počasí v 

tělocvičně školy.  

  Ještě jedna důležitá poznámka.  U této věkové kategorie se nejedná pouze o fotbal, 

ale o celkový rozvoj pohybových schopností a dovedností, ale také práci a spolupráci v 

kolektivu. 

  Co se týká kategorie mužů, tak jarní část soutěže začala 30. 3. 2014. První domácí 

utkání sehrajeme v neděli 6. dubna na místním hřišti v 15:30 proti mužstvu Zaječí a pro 

fanoušky máme připravenu kromě fotbalu i novinku v podobě občerstvení a to podávání 

točených nápojů. 

  Poslední informace se týká mužstva rugby, které je již dva roky součástí naší 

organizace a aktuálně hraje nejvyšší soutěž v rámci republiky. V sobotu 22. 3. 2014 

sehráli na místním hřišti první mistrovské utkání proti RLC Dragons Teplice a při takřka 

letním počasí a za účasti přibližně 60 diváků se jednalo o příjemný sportovní zážitek. 

 To by tak bylo asi vše, a byť je už jaro, dovolte mi Vám všem popřát co nejlepší 

pohodu a pevné zdraví po celý rok 2014.    Roman Pekárek 



 

 

 

 

 

Narození 
 

Prosinec 

Martin Hrůza 
 

Leden 

Hana Bartková 
 

Březen 

Nela Rabatová 

Tereza Bravencová 
 

Úmrtí 
 

Prosinec 
 

Marie  Kopřivová     83 let 
 

Leden 
 

Ludmila Kališová 65 let 

Marie  Konečná  72 let 
 

Únor 
 

Milan Kačkoš  56 let 

Antonín Grmolec  73 let 

 

Kulturní a společenské akce 
 

6. 4. Degustace vín  Kino 

12. 4. Setkání s pěsničků  Kino 

20. 4.  Místní vístava vín Kino  

11. 5.  Den matek Náves 

1. 6. Den dětí  šk. dvůr 

7. 6. Letní krojová zábava Náves 

15. 6.  Dětské hodečky Náves 

21. – 22. 6. Otevřené sklepy 

21. 6. Prázdninová zábava Náves 
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Společenská kronika     
 

Jubilea 
 

Prosinec 

Alžběta Kuřimská 

Hana Pitrová 

Štěpánka Skaláková 
 

Leden 

Františka Lukášová 

Jarmila Rampulová 

Ing. Leoš Tichý 

Marie Cupalová 

Milada Toboláková 

Libuše Němcová 

Anna Frolichová 

Ludmila Kališová 

Gabriela Binková 
 

Únor 

Blažena Buchtová 

Josefa Figerová 

Emilie Křivánková 

Josefa Dušková 

Vlasta Ivanišová 

Marie Miklová 

Štefánia Pavelková 
 

Březen 

Marie Kolková 

František Penčák 

Ludmila Kratochvílová 

Kristina Lauerová 

Ing. Karel Figer 

Jozefa Pantůčková 

Olga Hrdličková 

Bohumil Zouhar 

Etelka Skaláková 

Karel Kampas 

Karel Pitra 

 

Svatby 
 

Únor 

Marie Chrenová   Dolní Dunajovice 

Josef Blaha       Náměšť na Hané 
 


