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Zastupitelstvo 2010 – 2014
Čtyři roky uběhly jako voda a volební období zastupitelstva obce je u konce.
Nezbývá tedy nic jiného, než předložit občanům obce účet.
Pokusím se provést nejdříve rekapitulaci toho, co se v uplynulých čtyřech letech
podařilo.
V roce 2011 pokračovaly práce, které navazovaly na rekonstrukci kanalizace v roce
2010. Nově byly opraveny ulice Kostelní a Zahradní, včetně výměny vodovodního řadu.
Zahájeny byly opravy polních cest. Celkové náklady na opravy komunikací činily 10
mil. Kč. Další akcí byla generální rekonstrukce tělocvičny základní školy, její oprava
stála 5,5 mil. Kč.
Rok 2012 byl pro obec především rokem splácení dluhů, a proto nebyly realizovány
žádné rozsáhlejší investice. Pokračovaly opravy polních cest, na které byla vynaložena
částka 2 mil. Kč. V terénu byla vytýčena cyklotrasa, která zajišťuje napojení naší obce
na síť mezinárodních cyklostezek.
Od roku 2013 došlo ke změně zákona o rozpočtovém určení daní a tím se také zvýšil
příjem obce. Nejnákladnější akcí v roce 2013 byla regenerace zeleně v obci. V rámci této
akce byla obnovena zeleň na hřbitově, v parcích „před Prahou“ a „na Sklepní“. Na
hřbitově byl také opraven sklad nářadí a restaurován centrální kříž. Celkové náklady
byly 2,65 mil. Kč. K údržbě zeleně v obci byla zakoupena nová sekačka za 250 tis. Kč.
Bylo provedeno statické zajištění budovy mateřské školy za 932 tis. Kč. Obec také
investovala do řešení dopravy a parkování v obci. Za 570 tis. Kč byly vybudovány na
vjezdech do obce zpomalovací retardéry a před školou vyvýšený přechod, část nákladů
ve výši 425 tis. Kč bude uhrazena z dotace MAS Mikulovsko. Instalace nového
dopravního značení se sice nesetkala s velkým pochopením občanů, ale zlepšila
průjezdnost ulic. Na ulici Hlavní pokračovala obec v opravách chodníků.
Letošní rok 2014 začal vybudováním nového vodovodního řadu v ulici Rudé armády
s následnou opravou komunikace. V mateřské škole byly opraveny podlahy,
rekonstruována sociální zařízení a vyměněna část oken, což stálo 2,42 mil. Kč. Oprava
chodníků na ulicích Sklepní a Hlavní je za 1,9 mil. Kč. Do konce roku se ještě bude
realizovat oprava opěrných zdí ve dvoře ZŠ za 1,4 mil. Kč. Z dotace SFŽP byl pořízen
stroj na zametání komunikací za cenu 3 347 000 Kč, podíl obce na jeho pořízení byl
700 000 Kč. Zametání se provádí zpravidla jedenkrát za měsíc.
Během celého volebního období se připravuje projektová dokumentace na regeneraci
rybníka a potoka. Díky tomu, že stát předával pozemky pod potokem podniku Povodí
Moravy, nebyla tato projektová dokumentace dosud dokončena. Nezbývá nám než
doufat, že průtahy již skončily a práce na dokumentaci se bude blížit ke zdárnému konci.
Pro občany nejsou důležité pouze investice. Od roku 2013 byla realizována změna
systému svozu komunálního a tříděného odpadu. Náklady obce činily za rok 2013

650 Kč na občana, poplatek je 500 Kč na občana, Tím, že občané svůj odpad lépe třídí,
získala obec od společnosti EKO-KOM takový příspěvek, že na každého občana se
z rozpočtu obce doplácí pouze 35 Kč a poplatek není nutné zvyšovat. Podařilo se také
udržet výši stočného na částce 24,20 Kč za 1 m3 spotřebované vody.
Osobně hodnotím uplynulé volební období velmi kladně a chci z tohoto místa
poděkovat všem členům zastupitelstva za jejich práci na společném rozvoji obce. Nové
zastupitelstvo budeme volit 10. a 11. října, věřím, že bude mít na co navazovat a že
převezme obec v dobrém stavu.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

HODY 2014
Poslední
srpnový
víkend roku 2014 byl
naší obci ve znamení
hodů. Ostatně, tak jako je
tomu už pár let. Letošní
hody však byly trochu
jiné.
Poslední
tóny
dechové hudby Zlaťulka
sice už dávno utichly, co
však zdaleka neutichlo,
jsou
emoce,
které
závěrečný den hodů
provázely. A může za to
nedělní, večerní hodová zábava, která vlastně skončila dříve, než vůbec mohla začít. A
pak zase začala, i když měla vlastně skončit. Že se v tom nevyznáte? Vezměme to tedy
hezky popořádku.
Letos pořádal hody společně mužský a ženský pěvecký sbor a tak se v pátek začínalo
předhodovým zpíváním pod májou. K pořadatelům se tradičně donesla kritika, že prý by
radši měla být taneční zábava, že by třeba vydělali víc. Oni sami by však rádi zachovali
folklórní ráz celého víkendu a hodlají v tom pokračovat i v dalších letech, kdy budou
hody pořádat.
Že se hodová sobota vydařila, je fakt, na kterém se vzácně shodnou snad všichni:
pořadatelé, chasa i více než devět stovek příchozích, kteří si přišli zatančit pod máju.
Letos dunajovická krojovaná chasa čítala sedm párů, které tvořili Pavel Karlík a
Karolína Čížová, Michal Halady a Bára Hronová, Ondřej Lukáš a Adriana Balážová, Jiří
Schnelly a Ivana Snášelová, Roman Strbačka a Lucie Navrátilová, Miroslav Vrábel a
Denisa Balážová a Jan Zugárek s Danou Němcovou. Dostavili se i přespolňáci, chasa si
připravila originální sóla, počasí hodům přálo, tančilo se až do noci. Tedy hodová sobota
jak má být.
V neděli ale stačila jedna ani ne dvouhodinová bouřka a vydařený hodový víkend byl
ten tam. Necelá stovka návštěvníků se rozutekla a pořadatelé už nečekali, zda a kdy se
počasí umoudří a hodovou zábavu zrušili. Pršet brzy přestalo, a protože se chasa logicky
odmítala se zrušením hodů smířit, na své náklady zaplatila muziku a hodovou zábavu
znovu zahájila. Pořadatelům však zrušení zábavy nemůžou zapomenout. Ti se zase brání,
že v nastalé situaci šlo o nejrozumnější řešení.
Obě strany hájí svou pravdu, svá stanoviska a zcela nestranný pozorovatel by
opravdu mohl dát za pravdu oběma. Měli pořadatelé právo rušit zábavu, když mohli

předpokládat, že ty, které od její návštěvy neodlákal start seriálu Vinaři, odlákala ona
bouřka a že tedy zřejmě nikdo nepřijde? Nebylo opravdu lepší zábavu zrušit než
riskovat, že prodělají? S tím se zřejmě dá souhlasit. Ale měli pořadatelé právo rušit
zábavu, když se parta kluků a holek ve svém volném čase snažila připravit hody, jak
mají být, kdy dlouho dopředu vše chystali a poslední týden už skoro neslezli z placu?
Bylo opravdu nutné kvůli pár ušetřeným tisícovkám jen tak zrušit to, na co se chasa
připravuje celý rok? Vždyť bez krojované chasy by se hody ani nemusely pořádat. I s
tímto lze jednoznačně souhlasit. A co třeba kinosál, neměli ho pořadatelé mít dopředu
připravený, kdyby hody ohrožovala nepřízeň počasí? A neměla by chasa být ráda, že
pořadatelé velkou část nákladů vzali na sebe a platili muziku třeba při dopoledních
obchůzkách? Vidíte, že otázek je mnoho a mnoho bude i odpovědí. Jak známo, co
člověk, to názor a v některých situacích se lidé prostě neshodnou.
Nebudu se tady na stránkách zpravodaje pokoušet hledat, na čí straně leží pravda, to
mi opravdu nepřísluší. Na závěr snad jen uveďme, že je škoda, že dlouho vydařený
hodový víkend musel mít na svém konci takovou kaňku. A to je vlastně druhá věc, na
které se shodnou všichni: pořadatelé, chasa i návštěvníci.
Mgr. Josef Šuba

Komunální volby 10. a 11. října 2014
Komunální volby se uskuteční v pátek 10. října 2014 (od 14 do 22 hod) a v sobotu
11. října 2014 (od 8 do 14 hod).
Registračnímu úřadu byly k určenému datu předány kandidátní listiny, které byly v
daném termínu schváleny a navrženy k registraci pro volby do obecního zastupitelstva.
Pro volby v obci Dolní Dunajovice byly zaregistrovány 3 kandidátní listiny volebních
stran.
Stejně jako u minulých voleb budou voliči rozděleni do dvou volebních okrsků podle
ulic. Seznamy a rozdělení, bude vypsáno a vyvěšeno na dveřích volebních místností.
Voliči již obdrželi hlasovací lístky do domu, a tak mají možnost s předstihem vybrat
své kandidáty.
Jak volit v komunálních volbách:
a) voliči mohou preferovat jednu stranu se všemi kandidáty, kterou označí ve čtverečku
před názvem strany na hlasovacím lístku
b) druhou možností je označit jednotlivé osobnosti ze všech kandidátů na hlasovacím
lístku
c) možný je i kombinovaný způsob, označení strany a jednotlivých kandidátů (např. čtyři
jména + strana do počtu členů OZ podle pořadí kandidátů).
POZOR! Počet jednotlivých zaškrtnutých kandidátů nesmí přesáhnout 15, což je počet
členů navrhovaných do obecního zastupitelstva. Zaškrtnutých osob může být méně než
15, ale ne více, jinak by byl lístek neplatný.
Kdo volí:
Voleb se mohou zúčastnit všichni občané ČR, kteří mají trvalé bydliště v Dolních
Dunajovicích, jsou starší 18 let a přinesou si s sebou platný občanský průkaz nebo pas.
V minulých volbách se ukázalo, že k volbám přišli spíše lidé dříve narození. Patří jim
dík za zájem o dění v obci, ale zároveň apelujeme na mladší ročníky, aby se zúčastnily
voleb v hojnějším počtu. Nyní jde o život vaší obce, sami vybíráte představitele, kteří ji
povedou a budou reprezentovat.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Speciální příloha zpravodaje „NAŠE OBEC“ ke komunálním volbám.
Prezentace jsou v takové podobě, jak byly dodány kandidujícími
stranami a v pořadí ve kterém jsou strany na hlasovacím lístku.
1. Komunistická str.Čech a Moravy

Politická
poř.
příjmení, jméno, tituly věk příslušnost Povolání
číslo
1
Holec Petr
60 KSČM
podnikatel
2
Tichý Lubomír
27 BEZPP
zaměstnanec
3
Buchta Zdeněk
39 BEZPP
zaměstnanec
4
Sedláčková Klára
27 BEZPP
zaměstnanec
5
Seitl Luděk
48 BEZPP
podnikatel
6
Černek Tomáš
37 BEZPP
zaměstnanec
7
Šipková Ludmila
56 BEZPP
důchodkyně
8
Tiefenbach Aleš
37 BEZPP
podnikatel
9
Černek Pavel
34 BEZPP
zaměstnanec
10 Svobodová Anna
37 BEZPP
podnikatel
11 Turčín Vavřinec
63 KSČM
podnikatel
12 Tiefenbachová Eva
63 KSČM
důchodkyně
13 Kuřimský Josef
60 BEZPP
zaměstnanec
14 Turčínová Jiřina
61 KSČM
zaměstnanec
15 Holcová Alena
56 KSČM
důchodkyně

Speciální příloha zpravodaje „NAŠE OBEC“ ke komunálním volbám.
Prezentace jsou v takové podobě, jak byly dodány kandidujícími
stranami a v pořadí ve kterém jsou strany na hlasovacím lístku.
2. SNK Dolní Dunajovice
1. Vít Záboj, 54 let
9. Zdenek Váňa, 52 let
2. Jiří Zámečník, 39 let
10. Kateřina Valeriánová, 37 let
3. Martin Pitra, 35 let
11. Jiří Baláž, 50 let
4. Václav Šuba, 47 let
12. Lubomír Machara, 58let
5. Jaroslav Rabata, 35 let
13. Jitka Hanušková, 60 let
6. Jiří Vanke, 50 let
14. Růžena Spišáková, 58 let
7. Radek Horák, 50 let
15. Ludvík Pitra, 29 let
8. Miroslav Gebauer, 26 let
Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vás pozval k letošním komunálním volbám a přidal malé
zamyšlení.
Obecně je to s komunálními volbami tak, že se lidé dělí v době konání voleb na
voliče a nevoliče. Ta první skupina – voliči - vědí, že k volbám půjdou, o dění v obci se
zajímají a také mají jasno v tom, koho by rádi viděli ve vedení a v zastupitelstvu naší
obce.
Potom je zde skupina občanů, kteří naprosto přesně vědí, že oni k volbám nepůjdou,
protože: Stejně to k ničemu není - neznám je - moc dobře je znám – stejně si udělají, co
chtějí – nezajímá mě to – jdou tam jen pro svůj vlastní prospěch - … a … jistě si najdou
mnoho dalších „důvodů“.
Všichni, bez rozdílu, však máme na věci a na dění kolem nás svůj pohled a svůj
názor. Můžeme se rozčilovat, nadávat, nebo chválit, avšak jak jistě víte, na chodníku
nebo v hospodě to ve výsledku velkou váhu nemá. Máme však možnost opět po čtyřech
letech využít svého volebního práva. Jedná se o komunální volby v naší obci, v obci
Dolní Dunajovice, ve které my, milí spoluobčané, žijeme.
A tak ať už se sami zařadíte do kterékoliv skupiny, dovolte mi, abych Vám nabídl svůj
pohled:
Komunální politika na této naší, obecní úrovni, v žádném případě není malá a
nesmyslná. Já ji naopak vnímám jako velmi silnou a mocnou a jako výzvu a možnost
bezprostředně ovlivnit životy občanů v naší obci Dolní Dunajovice. Jsem připraven spolu
s týmem výše uvedených kandidátů, a ve výsledku s těmi, kteří získají díky Vašim
hlasům mandát být Vašimi zastupiteli, pracovat a použít všechny svoje znalosti a
zkušenosti a um ve prospěch Vás, občanů Dolních Dunajovic, ve prospěch a prosperitu
naší obce. Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří se o dění v naší obci zajímají.
Zvlášť pak těm, se kterými jsme tuto kandidátní listinu sestavili. A Vám, milí
spoluobčané děkuji za to, že jste tento příspěvek dočetli až sem a přeji Vám jen to
nejlepší, a pokud se mnou souhlasíte, že to má smysl, přijďte k našim volbám.
Za sdružení nezávislých kandidátů,
SNK Dolní Dunajovice,
Vít Záboj

Speciální příloha zpravodaje „NAŠE OBEC“ ke komunálním volbám.
Prezentace jsou v takové podobě, jak byly dodány kandidujícími
stranami a v pořadí ve kterém jsou strany na hlasovacím lístku.

3. Sdružení nezávislých kandidátů 2014
1. Mgr. Josef Hasník
2. František Bařina
3. Marie Pitrová
4. Mgr. Vladimír Mikel
5. Mgr. Miroslav Ivaniš

6. Marcela Kurucová
7. Šimoník Otakar
8. Mgr. Barbora Holbová
9. Miroslav Vrábel
10. Mgr. Josef Šuba

11. Ing. Vladimír Valerián
12. Libuše Lečbychová
13. Martin Bartoš
14. Jan Vrábel
15. Jaromír Michálek

Hlavní oblasti na, které se chceme při práci v zastupitelstvu zaměřit:
1) Životní prostředí - provádět rekonstrukce vozovek a chodníků v obci,
pokračovat v úpravách veřejných prostranství, provádět obnovu a výsadbu
zeleně v obci, ve spolupráci se správcem potoka připravit revitalizaci potoka
a místního rybníka.
2) Školství - rekonstrukce areálu ZŠ, dokončit úpravy školního dvora
(sportoviště, výměna oken, oprava fasády), dokončení oprav budovy MŠ,
rekonstrukce dvora MŠ.
3) Kultura - nadále pečovat o kulturní památky v obci, pokračovat ve vydávání
místního zpravodaje Naše obec, podporovat místní organizace v jejich
činnosti, která souvisí s prezentací obce, realizovat rekonstrukci objektu
„Bílá růže“ na zázemí pro místní spolky. Řešit problematiku nevyhovujícího
kulturního sálu, přípravou projektové dokumentace nového sálu na místě
současného Kina.

4) Sport - zlepšit využití zrekonstruovaného sportovního areálu se zaměřením
na děti a mládež, napomoci zkvalitnění služeb poskytovaných ve sportovním
areálu.

Nechceme slibovat věci, které bychom nemohli splnit
Za Sdružení nezávislých kandidátů 2014
Mgr. Josef Hasník

Mateřská škola
Školní rok jsme zahájili dne 1. 9. 2014 v krásné nově zrekonstruované školičce. Díky
nově vyměněným oknům se třídy prosvětlily a daly vyniknout nové výmalbě celé MŠ.
Nové umývárny i WC okouzlily nejen všechny děti, ale i jejich rodiče. Do nového
kabátu byly oblečeny i podlahy a schodiště MŠ.
V prvním patře se nachází třída „Berušky“ kterou navštěvuje 26 dětí a ve druhém
patře je třída „Motýlci“ s počtem dětí taktéž 26.
Největší radost a využití ze strany dětí však přinesly průlezky a houpačky, které nám
formou darovacího grantu poskytlo RWE.
Všichni jsme se těšili na společnou akci s rodiči: „Dýňové odpoledne“, kterou nám
bohužel překazilo nepříznivé počasí.
Náladu jsme si spravili a úsměv na tvářích nám vykouzlilo divadlo „Úsměv“, které
k nám přijelo dne 18. 9. 2014 s pohádkou „O pejskovi a kočičce“. Toto divadlo k nám
bude přijíždět každý měsíc s novou pohádkou.
V říjnu máme pro děti velké překvapení, které bude premiérou nejen pro ně, ale i pro
nás. Z Brna k nám přijede pojízdné Planetárium a naši školičku rázem promění v jedno
velké nebe.
Vzhledem k nadšení dětí z divadelních představení jsme na listopad objednali výlet
do divadla „Radost“ do Brna, kde zhlédneme pohádku „Tři čuníci, nezbedníci“.
Aby překvapení nebylo málo, pro tento rok na návštěvu čerta a Mikuláše s andělem,
nebudeme čekat v naší MŠ, ale vypravíme se za nimi na zámek do Dolních Kounic.
Vánoční měsíc prosinec si zpříjemníme hned několika akcemi – vánočním tvořením
rodičů s dětmi, besídkou pro rodiče, společným zpíváním pod vánočním stromem. Jako
každý rok půjdeme rozveselit seniory.
Měsíc únor bude pro nás měsícem kouzlení a plnění přání, kdy se změníme
v princezny, rytíře, zvířátka a všichni se sejdeme v kinosále na dětském karnevalu.
Svou zdatnost, sílu, hbitost a smysl pro zábavu pojedeme v březnu vyzkoušet do
Brna do zábavného centra „Wikiland“.
Vzhledem z nadšení z návštěvy hasiče, který nás minulý školní rok seznámil se svojí
prací a povinnostmi, si tento rok pozveme policistu, s jehož profesí se ztotožňuje nejeden
chlapec v MŠ.
Nejdůležitější vystoupení dětí připravujeme na květen, kdy děti formou besídky
poděkují svým maminkám za jejich lásku, starost a péči.
Tento školní rok nám přinese mnoho věcí a překvapení a i za děti doufám a přeji si,
abychom byli všichni potěšeni, spokojeni, šťastni a vše si spolu bez počátečních slziček
do konce školního roku užili.
Soňa Gaďourková ved.uč., Iveta Žaludková uč.
DNS DUNAJEK pořádá v neděli 19. října 2014 od 14 do 18 hodin v sále kina

Bazárek NEJEN dětského zboží
podrobnosti na plakátcich a na webu
A zároveň při této akci bude pořádat sbírku CHARITA Brno nepotřebného všeho možného,
čeho byste se chtěli zbavit... šatstva, textilu, lůžkovin, pokrývek, obuvi hraček, kočárků
nábytku, nádobí, elektroniku - vše funkční.... prostě cokoli, co vám doma přebývá a mohlo by
pomoci sociálně slabým rodinám a matkám s dětmi v azylových domech apod.
Děkuji jménem charity.

Společenská kronika
Jubilea

Narození

Červenec

Červen
Lucie Šragová

Jaroslav Oberreiter
Ludmila Kňourková
Tinka Švejdová
Vlasta Horáková

Červenec
Tobiáš Holacký

Svatby

Srpen

Září

Stanislav Stopka
Valerie Stávková
Ing.Miroslav Štrbka
Alois Pitra
Marie Kořínková
Marie Moravčíková
Marie Macharová
Kateřina Klepáčková
Věra Skoumalová

Martina Lenomarová
Dolní Dunajovice
Martin Mikel
Dolní Dunajovice

Kulturní a společenské akce
do konce roku

Září

25. 10.
29. 11.
5. 12.
16. 12.

Rozalie Kňourková
Božena Zbránková
Štěpánka Pitrová
Jiří Penčák
Věra Galová
Růžena Válková
Marie Volaříková
Josefa Dobšíčková
Drahomíra Dohaničová
Ludmila Kopřivová
Ludmila Ševčíková
Marie Svítilová
Marie Hrabcová
Rozalie Karbulová
Vladimír Štraus

Dívčí vínek
kinosál
Adventní Jarmark
Náves
Mikulášský košt
sál Dr. Rennera
Zpívání pod vánočním stromem

Nové kadeřnictví
1. října 2014 se otevírá nové
kadeřnictví na ulici Hlavní v budově
prodejny pekařství MaJa, vedle školy.
Objednávat se můžete
na tel. čísle 723 054 211.
Registrační číslo: MK ČR E 11772

Úmrtí
Srpen
Anton Schnelly
Amalie Pitrová
Marie Paveláková
Etelka Skaláková

74 let
87 let
75 let
82 let

Září
Gabriela Římanová

75 let
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