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Dunajovické hody nakonec počasí nepokazilo
Krojované hody, které se letos v naší obci konaly už po sedmdesáté, se povedly a
spokojeni tak mohli být organizátoři, chasa i návštěvníci. Nepokazilo je ani proměnlivé
počasí, byť jisté komplikace přeci jen přineslo.
Organizaci hodů si na svá bedra vzal Mužský a ženský pěvecký sbor Dolní Dunajovice
a jak bývá v případě jejich pořadatelství dobrým zvykem, zahájilo hodový víkend páteční
„Předhodové zpívání“. Pro vytrvalý déšť musel být celý program přesunut pod hlavní stan,
což však atmosféře folklórního podvečera paradoxně pomohlo. Soubory zpívaly přímo
před početným obecenstvem, které dokázalo navzdory počasí vytvořit opravdu vřelou
atmosféru.
Pak už nastalo to pravé hodové veselí. Krojovanou chasu tvořilo v letošním roce šest
párů. Hlavním stárkem byl Jiří Snášel, jeho stárkou Ivana Snášelová. V dalších párech se
představili Lenka Penčáková a Filip Shromáždil, Eva Bičanová a Lukáš Indra, Lucie
Navrátilová a Roman Strbačka, Natálie Penčáková a Vlastimil Klíš, Adéla Orosová a
Boris Klůs. Nutno podotknout, že v letošním roce trochu scházeli dunajovičtí chlapci, kteří

by byli ochotní obléci se do kroje. Svědčí o tom účast tří přespolních stárků nebo návrat
Zdeňka Studýnky po šesti letech znovu do sklepnického. Při čtení hodových statistik nelze
opomenout fakt, že Ivana Snášelová se svou letošní osmou účastí stala stárkou, která se v
dunajovické hodové historii nejvíckrát oblékla do kroje.
Hodová sobota se nakonec vydařila. Počasí se umoudřilo, stárkám to v krojích jako
vždy slušelo, stárci zase odvedli poctivé výkony při verbuňku pod májí a všichni společně
tančili hluboko do noci. Při pohledu na zaplněný taneční parket se také zdálo, že před hody
tolik diskutovaná Slovácká kapela Romana Horňáčka návštěvníky od tance neodradila a
všichni se tak dobře bavili.
Až v neděli se v Dunajovicích počasí trochu pokazilo a celé nedělní dopoledne
propršelo. Klobouk dolů před
všemi stárky, kteří se počasí
nezalekli a v hustém dešti
absolvovali druhou část zvaní
na hody. Je dobře, že se tradice
dodržují za každého počasí.
Na závěr už snad lze jen
poznamenat, že k loňskému
hodovému výročí vydala obec
Dolní Dunajovice knihu s
názvem „70 let hodů v Dolních
Dunajovicích“, která byla
pokřtěna v závěru zmiňovaného „Předhodového zpívání“. Mapuje celou hodovou historii
a je doprovázena bohatou fotodokumentací takřka ze všech hodových ročníků. Kniha je
za 300 Kč k dostání v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Josef Šuba

Volby 2017
V pátek 20. a v sobotu 21. října 2017 se uskuteční Volby do Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR. Dolní Dunajovice jsou rozděleny na dva volební okrsky. Volební místnost
je již tradičně umístěna v sále Dr. Karla Rennera na ulici Poštovní. V pátek 20. je možné
volit od 14. do 22 hodin a v sobotu 21. se volí od 8 do 14 hodin.
Volit může každý občan ČR, který bude mít 21. 10. 2017 18 let. Pokud máte zájem
volit a v termínu konání voleb se nebudete nacházet v místě trvalého pobytu, můžete si
v době od 5. do 13. října (do 18. října osobně) požádat o vydání voličského průkazu.
Volební lístky by měly být voličům doručeny na adresu trvalého bydliště do 17. října.
Pokud Vám nebudou volební lístky doručeny, není to žádná tragédie a můžete si je
vyzvednout přímo ve volební místnosti.
Při příchodu k volební komisi je každý volič povinen se prokázat platným
dokladem (OP nebo pas). Poté co si komise ověří, že je zapsán v seznamu voličů, obdrží
úřední obálku, popřípadě sadu hlasovacích lístků a musí vstoupit do prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků. Do úřední obálky zde vloží hlasovací lístek jedné volební strany, na
kterém může označit zakroužkováním pořadového čísla kandidáta nejvýše čtyři
kandidáty. Hlasovací lístek v úřední obálce poté vhodí do hlasovací urny. Občané mohou
na OÚ nebo u volební komise požádat o možnost volit doma pomocí přenosné volební
urny.
Více informací na webu www.mvcr.cz, kompletní seznamy kandidátů jsou na
www.volby.cz.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Informace OÚ
Na mimořádném zasedání zastupitelstva obce 12. července bylo rozhodnuto o prodeji
stavebních pozemků v lokalitě mezi ulicemi Zahradní a Polní, počet zájemců o koupi
převyšoval počet pozemků, přesto šest pozemků bylo prodáno hned v prvním kole za cenu
400 Kč za 1 m2. O zbývající pozemky bylo vždy více zájemců a ve druhém kole byla cena
pozemků od 605 do 951 Kč za 1 m2. K cenám je nutno ještě připočíst 21% DPH.
Na jednání zastupitelstva byl zastupitelstvem projednán také dopis několika rodičů
k situaci v mateřské škole. Po delší vášnivé diskuzi přijalo zastupitelstvo obce dvě
usnesení. V prvním, pověřilo ředitele školy k vypsání druhého kola přijímacího řízení do
MŠ. Toto přijímací řízení proběhlo a bylo přijato 8 dětí. Ve druhém usnesení vyzvalo
zastupitelstvo obce pana ředitele k rezignaci. Druhému usnesení pan ředitel vyhověl a 5.
9. informoval radu obce o svém odstoupení k datu 31. 12. 2017. Rada obce následně
vypsala konkurz na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice. Přihlášky do
konkurzu se přijímají do 16. října 2017 do 15 hodin v kanceláři OÚ. Podrobnosti jsou na
úřední desce obce.
Protože pan Mgr. Miroslav Ivaniš odstoupil ze zastupitelstva obce, vzalo ZO na svém
zasedání 20. 9. 2017 tuto skutečnost na vědomí a na jednání zastupitelstva složil slib a
jeho místo zaujal náhradník pan Otakar Šimoník.
Na jednání ZO se znovu rozpoutala diskuze k situaci v MŠ, která byla dlouhá a
vášnivá, ZO poté pověřilo starostu obce svoláním společného jednání učitelek MŠ s radou
obce a ředitelem školy.
Při dalším jednání byly pojmenovány nové ulice. Jedná se o ulice, Mlýnská, Pálavská,
Zemědělská, Vinařská, U Traktorky a Nová.
Na jednání zastupitelstva byl prezentován návrh na doplnění dopravního značení
v obci. Na doporučení dopravní policie budou zrušeny všechny přednosti v jízdě na ulici
Poštovní, s výjimkou křižovatek s ulicí RA a Hlavní. Dále budou osazeny značkou zákaz
stání ulice Kostelní a U Vodárny. Zastupitelstvo obce s navrženým řešením souhlasí.
- V sobotu 14. října se v době od 8 do 9 hodin u sběrného místa na ulici Lípová
uskuteční svoz nebezpečného odpadu.
Prosíme občany, aby odpad neukládali u vrat sběrného místa v době, kdy zde není
obsluha.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Mobilní rozhlas
Obec Dolní Dunajovice od 1. března 2017 zprovoznila službu Mobilní rozhlas. Registrace
uživatelů z dřívější služby byla převedena. Součástí nové služby je také mobilní aplikace pro
chytré telefony, která je propojena se službou „ZmapujTo“, umožňující odeslat hlášení o
různých poruchách, nepořádku apod. doplněné o fotografie. Na webu
https://dolnidunajovice.mobilnirozhlas.cz/ může každý svoji registraci upravit nebo zrušit,
popřípadě si stáhnou mobilní aplikaci.
Při komunikaci bude upřednostněno rozesílání informací na mobilní aplikaci nebo formou
e-mailu. Zasílání SMS zpráv bude omezeno pouze na případy havárií popřípadě jiných
krizových situací.
K datu 1. 10. 2017 bylo v aplikaci zaregistrováno 144 uživatelů, 74 s e-mailem a 52
s mobilní aplikací. Aby bylo využití této aplikace smysluplné, je potřeba, aby se do ní
zaregistrovalo co nejvíc obyvatel.
V době konání voleb 20. a 21. října bude možné se do aplikace zaregistrovat osobně přímo
u volební místnosti.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Podzimní a předvánoční čas s Dunajkem
S příchodem chladných dnů má každý na mysli, že už všechny aktivity s odchodem
sluníčka končí. Opak je pravdou, neboť aktivní spolek Dunajek opět bude pořádat celou
řadu svých, řekněme už zažitých, aktivit. Do konce roku máme ještě několik měsíců, avšak
díky našim dětem nemůžeme zahálet. Ale vezmeme to pěkně popořadě.
Již v neděli, 15. 10. 2017 v místním kinosále pořádáme NEJEN DĚTSKÝ BAZÁREK.
Od 14ti hodin se sál
naplní
prodávajícími,
kteří nabídnou spoustu
užitečných a potřebných
věcí, textilu, obuvi a
všeho, co ještě může
někomu dalšímu výtečně
posloužit. Nejde jen o
dětské zboží, ale o
sportovní
pomůcky,
hračky a vše, jež pro
někoho může být k
nezaplacení.
Bazárek
bude opět spojen s
charitativní
sbírkou.
Přinést tedy můžete
nepotřebné,
avšak
funkční a nepoškozené věci pro charitu během konání bazárku do kinosálu. Letos se
charita obrátila s prosbou o možnost sběru ručníků a osušek. Prosíme, budete-li mít
možnost ručníky dodat, rádi je charitě předáme.
Po úspěšném letním táboře, který pro osmdesát dětí a dalších táborových nadšenců
soubor Dunajek s úspěchem naplánoval a uskutečnil, se táborníci setkají na táborovém
promítání. Tábor plný dobrodružství, her, napětí a středověkého života budou táborníci v
sobotu, 28. 10. 2017 v sále Dr. Rennera promítat ve svém filmu, na který zvou táborníky
i jejich rodiče. Přijít se přesvědčit, co všechno děti zažily, se můžete od 16ti hodin.
Následovat bude tábornická párty s příběhem, soutěžemi a tanečky. Předcházet tomuto
promítání bude v pátek, 27. 10. v době podzimních prázdnin celodenní návštěva
Aqualandu Moravia. Výhodné celodenní vstupné, polední menu a aktivní dovádění ve
vodním ráji plném tobogánů a vířivek můžete spolu s Dunajkem také využít. Více
informací se dozvíte u vedení souboru.
Pomalými kroky se již budeme blížit adventu a jako tradičně se nám taneční parket
promění do vánoční atmosféry při ADVENTNÍM JARMARKU, a to v sobotu,
2. 12. 2017. Opět od 10ti hodin budete mít možnost navštívit prodejce s vánočními
výrobky, ochutnat dobrůtky, svařáky, punče a jiné laskominy. Letos se kulturním
programem naladíme díky folklorním dětským souborům, místním jazzbaletovému
kroužku, dětem ze Šťastné posádky, country-tanečníkům a dospělé pěvecké složky.
Chybět nemůže ani vystoupení Dunajku s novým pásmem „ Na peci“, které bude
okořeněno vzpomínkou na již 30. výročí od prvního vystoupení souboru, které
bylo 3. 12. 1987. Slavnostně rozsvítíme vánoční strom, který nám posvětí pan farář
Kohoutek. Letos bude program doplněn o večerní ohňové vystoupení a také si vypustíme

i lampionky štěstí se svými přáními. Letošní novinkou bude na jarmarku dunajkovský
turbomošt
ve
speciálních
folklorních kelímcích. Dojděte
se tedy vánočně naladit,
popovídat s přáteli a strávit tak
pěknou adventní sobotu.
Speciální kreativní dílničky
mají v rukou maminek od dětí z
Dunajku také již své příznivce.
Letošní adventní dílničky
budou nachystané na sobotu
9. 12. 2017 v kinosále od 14ti
hodin. Opět bude pro děti a
jejich rodiče připraven materiál
k výrobě několika nápaditých
výrobků. Taktéž pro dospělé
budou nachystané v témže čase dekorace, které si budou vyrábět sami pod dohledem
zkušených lektorek. A protože je materiál na dětské i dospělácké dílničkové tvoření
omezen počtem, kartičku ke tvoření si můžete s předstihem obstarat v obchodě u paní
Filipové, ul. RA 30. Opět bude kinosál provoněn vánočním punčem, který nechybí na
žádných dílničkách. U toho si všichni popovídají, aktivně odpočinou a navečer si odnesou
svá dílka domů.
Věříme, že největší radost každému udělá to, co si sám vytvoří, do čeho vtiskne svůj
čas, um a trpělivost. O to víc každého těší, že zrovna takovou půvabnou věc zvládl sám.
Marcela Kurucová, DNS Dunajek

Dětské centrum SLUNÍČKO
Místnost určená pro dětské centrum se nachází v 1. patře budovy Dr. Karla Rennera
na ulici Poštovní. Z poskytnutých prostředků byla místnost
vymalována, opatřena funkční klimatizací a doplněna
kobercem s dětskými motivy. Dále bylo pořízeno veškeré
vybavení, které poslouží k vykouzlení úsměvů na tvářích
našich nejmenších. K dispozici nyní mají dětský bazének s
kuličkami, parádní skluzavku, houpačku, různé nástěnné herní
panely, pro menší děti jsou zde ministolečky a židličky,
přebalovací pult, jídelní židličky a samozřejmě další kouzelné
hračky. Pro maminky je nyní k dispozici zázemí se základním
vybavením (jako jsou např. rychlovarná konvice, mikrovlnná
trouba a další nezbytnosti…). Těšíme se na nové přírůstky. Více info na facebooku.

Kulturní a společenské akce do konce roku 2017:
15. 10.
28. 10.
2. 12.
8. 12.

Bazárek
kino
Promítání tábornických filmů
Adventní jarmark
náves
Košt mladých vín
Renner

9. 12. Dílničky
kino
16. – 18. 12. Vánoční výstava
Renner
21. 12. Zpívání pod vánočním stromem
26. 12. Štěpánský běh
sport. areál

10. výročí Dunajovského vinobraní
Letos je 10 let,
kdy ČZS Dolní
Dunajovice obnovil
pořádání
Dunajovického
vinobraní v naší
obci.
Celých 10 let jsme
měli snahu zapojit
do pořádání akce
nejenom
členy
spolků, ale také
ostatní
spoluobčany. Vím,
že Dunajovské vinobraní nemůžeme srovnávat například s tím mikulovským nebo
znojemským, ale kdo z těchto měst baví bezprostředně své spoluobčany, sousedy a
kamarády. Mohou se pochlubit vystoupením našich „Dětí tančících pro radost“, Dunajku,
pěveckými sbory a v neposlední řadě tančícími Mašinami a skupinou Knox z Brna s jejich
ohnivou šou.
A bez našich hotařů, soudců, policajtů, radního a starosty by zaražení hory nebylo.
Kde se popíjí, musí se i něco sníst a to je další plus pro Dunajovice, že se umíme postarat
i o jídlo. Tenisový klub, Kluib seniorů, pekařství MaJa, restaurace Praha a p. Vrábel se
velmi dobře postarali o žaludky účinkujících i hostů.
Nemohu opomenout DH Romana Horňáčka a hlavně p. Víta Záboje, který nás celých
10 let vtipně provází celým programem.
Chtěl bych poděkovat všem členům ČZS za hodiny strávené nejenom při přípravě
vinobraní, ale i jiných akcí, které pořádá ČZS.
Přál bych nám do další 10-ky stejný elán a ještě větší účast a tím i podporu místních
občanů.
Za ČZS Petr Holec

Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Dunajovice
V této roční době sice většina z nás tráví čas ve vinicích nebo ve sklepě, ale i sport je
součástí našeho života, ať už v pasivní nebo aktivní formě, jako je to u členů naší TJ. Od
srpna se rozběhla podzimní část soutěžního ročníku. S potěšením můžeme konstatovat, že
to nejsou jen dospělí, ale i naši nejmenší hráči se pravidelně účastní turnajů přípravek.
V současné době nám trénuje okolo 15 dětí včetně několika dívek ve věku od 5 do 10
let. Vzhledem k věkovému rozdílu máme na turnajích většinou družstvo mladší a starší
přípravky. Pokud je menší počet dětí, tak si vzájemně vypomáháme s FC Pálava Mikulov,
kdy si v jednotlivých kategoriích půjčujeme hráče. Má to velký význam v okamžiku, kdy
děti dosáhnou 11 let a jsou přeřazeny do mladších žáků. Vzhledem k předchozí spolupráci
se hráči spolu znají, a protože u nás nejsme schopni poskládat tuto věkovou kategorii,
stávají se tito žáci hráči FC Pálava Mikulov a tím je usnadněno jejich začlenění do vyšší
věkové třídy.

V květnu letošního roku jsme pořádali jeden z turnajů přípravek pod názvem Žijeme
hrou, na kterém jsme přivítali mužstva ze sedmi oddílů. V jednotlivých kategoriích to bylo
asi 100 dětí. Naši hráči se zde představili v nových dresech, které byly pořízeny z
finančních prostředků od pana Jiřího Zámečníka, za což mu patří velké poděkování.
Další turnaj je naplánovaný na neděli 8. 10. 2017 v 9:30 na místním hřišti. Přijďte
povzbudit naše hráče.
Co se týká kategorie mužů, tak se během letní přípravy k základnímu kádru připojilo
několik bývalých hráčů, kteří oprášili kopačky a společně se snaží o získávání dobrých
výsledků v soutěžních utkáních. Napomáhá ji v tom i Jan Buťák, který se stal trenérem.
Samozřejmě nemůžeme opomenout i naše ragbisty, kteří v sobotu 30. 9. 2017
uspořádali na našem hřišti turnaj za účasti 4 českých a 1 maďarského mužstva.
Závěrem bych chtěl připomenout, že stále máme dveře otevřené pro nově příchozí děti
ve věku od 5 let a samozřejmě pomocné ruce nesekáme, ale vítáme.
S přáním úspěšné sklizně jak hroznů, tak i sportovních zážitků.
Roman Pekárek

Nový školní rok 2017 – 2018
Začal v pondělí 4. září v základní škole Dolní Dunajovice a v kapli v Perné. Pro 25
dětí to je školní rok první, přejeme jim, aby se alespoň ony do školy těšily, a aby se jim
tam líbilo. Celkem naši školu navštěvuje 189 žáků v 10 třídách; z toho je 14 v 1. a 2. třídě
v Perné. Učitelský sbor pracuje téměř ve stejném složení; opustila nás jen Mgr. Věra
Zouharová, za ni přišla Mgr. Ladislava Kopřivová, která zde působila již před devíti lety.
Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice má celkem 31 zaměstnanců,
pedagogických je 17 v ZŠ, 4 v MŠ; provozních v ZŠ a MŠ celkem 6; 3 ve školní jídelně a
1 hospodářka.
Vyučování
probíhá
podle našeho Školního
vzdělávacího
programu
„Škola pro život“, který
musí být stále aktualizován
podle učebního plánu, a
potřeb žáků zdravotně
znevýhodněných nebo i
mimořádně
nadaných.
Nadále pokračujeme v
projektech „Školní mléko“
a „Ovoce do škol“.
Programy byly letos rozšířeny, kromě dotovaného mléka dostávají děti neochucené mléko
zadarmo. Ovoce dostávají nově i žáci 2. stupně. Naplánovány jsou na celý školní rok naše
tradiční akce, lyžařský výcvikový kurz, školní výlety, exkurze, dopravní výchova 4. a 5.
třídy; soutěže a odborné programy. Žáci 7., 8., 9. třídy pokračují v několika hodinách
výuky fyziky, chemie a dílen v GSS Mikulov. K závěru se blíží oprava fasády školy ve
dvoře, budova bude vypadat ukázkově.
Věříme, že školní rok 2017 – 2018 bude úspěšný a všechno, co jsme si naplánovali, se
nám podaří splnit k rozvoji a prospěchu všech našich žáků.
Mgr. Sylva Šlosarová

Společenská kronika
Jubilea

Narození

Červenec

Červen

Žofie Nečasová
Marie Vítková
Pavel Tvrdoň
Vladimír Bičan
Stanislava Haroková
Tinka Švejdová
Miroslav Josefík
Miroslav Grégr

Magdaléna Meszárošová
Rajana Sedláčková
Amálie Manišová

Srpen

Svatby

Stanislav Stopka
Miloslav Svoboda
Ing. Miroslav Štrbka
Marie Martincová
František Svoboda
Marie Kořínková
Zdeňka Směřičková
Ludmila Zezulová
Marie Fojtíková
Marie Macharová
Kateřina Klepáčková
Petr Osička
Věra Skoumalová

Červen

Září
Bára Bartošíková
Kristýna Gebauerová
Vít Záboj

Jiří Bravenec
Veronika Haraštová

Dolní Dunajovice
Petrov

Srpen
Jan Pavelka Třebechovice pod Orebem
Dagmar Šimberová
Dolní Dunajovice

Úmrtí
Leden
Josef Jakubčík
Anna Bravencová

74 let
70 let

Září
Božena Zbránková
Oskar Svoboda
Libuše Bravencová
Růžena Válková
Marie Volaříková
Drahomíra Dohaničová
Ludmila Kopřivová
Marie Zezulčíková
Marie Hrabcová
Rozalie Karbulová
Josef Pitra
Vladimír Štraus
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