
 

 Zastupitelstvo 2014 – 2018 

 

 Končí volební období, a proto si dovolím jeho krátkou rekapitulaci. 

 Celé volební období začalo tím, že část nově zvolených zastupitelů postupně ze 

zastupitelstva odstoupila, respektive byla nahrazena náhradníky. V zastupitelstvu obce 

postupně rostlo napětí a vše vyvrcholilo v únoru 2016 odvoláním pana Záboje z pozice 

místostarosty. Situace se sice zcela neuklidnila, ale zastupitelstvo a rada pokračovaly 

v započaté práci. 

 A co se tedy v uplynulém období podařilo? 

 V průběhu roku 2015 byla dokončena oprava budovy MŠ, upraveny byly 3 km polních 

cest a vybudováno bylo nové dětské hřiště v parku na ulici Hlavní (dotace Innogy). V obci 

bylo také umístěno několik nových laviček. Mimo zastavěné území obce se uskutečnila 

výsadba zeleně díky projektu „Realizace prvků ÚSES v k.ú. Dolní Dunajovice“ 

financovaného SFŽP. Zastupitelstvo také projednalo a schválilo strategický dokument 

nazvaný „Strategie rozvoje obce Dolní Dunajovice na období 2016 – 2019“. 

 V roce 2016 byly s využitím dotace SFDI (85%) rekonstruovány chodníky na ulici 

Rudé armády, včetně dvou nových osvětlených přechodů. Dále byly z vlastních 

prostředků opraveny chodníky na ulici Polní. Vybudováno bylo nové workoutové hřiště s 

pěti cvičebními stroji u malého hřiště na ulici Hlavní (dotace Innogy). Opravena byla 

vozovka a přilehlý chodník v křižovatce ulice Hlavní s komunikací k areálu traktorky. 

Dokončen byl nový vchod na hřbitov s parkovištěm. Poprvé bylo v letním období otevřeno 

infocentrum. V obci byly rozmístěny informační mapy obce. Došlo k úpravě kanalizace 

na ulici Pod Vápenkou tak, aby byl havarijní přepad kanalizace vyústěn mimo zastavěné 

území obce. Obec zakoupila areál firmy GRAFOMED a tím vniklo nové zázemí pro 

komunální služby. 

 Největší akcí roku 2017 bylo vybudování ulice Nová mezi ulicemi Zahradní a Polní. 

Vzniklo zde celkem 11 stavebních míst pro RD. 8 jich bylo prodáno zájemcům z řad 

občanů obce, jedno bylo směněno, aby bylo možné celou novou komunikaci vybudovat, 

jedno ještě čeká na dořešení majetkového sporu a poslední bylo prodáno až v roce 2018 

na základě volné soutěže. Pokračovaly i další práce na kanalizační síti. Byl vybudován 

nový sběrač v ulici Úzká a byly odvedeny balastní vody z kanalizace na ulici U Vodárny 

přímo do potoka. Z projektu SFŽP byla provedena obnova části zeleně v obci. Dále byla 

v parku na ulici Hlavní vybudována lanová pyramida a zprovozněno dětské centrum 

SLUNÍČKO (obojí dotace Innogy). V obci byla zprovozněna nová služba „Mobilní 

rozhlas“. 

 V tomto roce byla realizována dlouho očekávaná rekonstrukce rybníka, která byla 

zčásti financována také dotací od Jihomoravského kraje. Dokončována je fasáda ve dvoře 

školy a v současné době je zahajována stavba prodloužení ulice U Vodárny, která umožní 

novou výstavbu v této lokalitě. V platnost vstoupila změna č. 1 územního plánu obce. 
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 Od roku 2016 došlo také ke změně financování spolků z rozpočtu obce. V prosinci 

2015 byl schválen „Program podpory z rozpočtu Obce Dolní Dunajovice“, podle kterého 

se nyní postupuje. 

 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 5. a 6. října. Věřím, že bude mít na co navazovat a že převezme 

obec v dobrém stavu.                  Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

HODY 2018 
 

 Mezi významné 

události snad každé 

obce patří tradiční 

krojované hody. V 

Dolních Dunajovicích 

tomu není jinak. Je to 

jedna z největších 

kulturních událostí v 

obci. Letošní 

krojované hody se 

uskutečnily pod 

taktovkou TJ Sokol 

Dolní Dunajovice. 

Krojované páry v letošním roce tvořili Adéla Orosová a Filip Shromáždil, Kristýna 

Ostřížková a Dalibor Malý, Eva Bičanová a Vladimír Bičan, Lucie Navrátilová a Petr 

Kršík. Hodové veselí začalo v pátek 24. 8. 2018 přehodovou zábavou, kde se představila 

skupina Allrock´s.  

 V sobotní deštivé ráno se stárci a sklepníci sešli u hlavního stárka Filipa, aby společně 

posnídali. Pak následovala mše v kostele, kde krojovaní dostali od pana faráře požehnání. 

Po mši se vydali stárci za doprovodu dechové hudby Miločanka ke zvaní místních občanů 

na hody. Odpoledne se vydal průvod pro stárky a od 16 hod. začalo všeobecné veselí na 

tanečním parketu. Před půlnocí se spustil déšť, ale krojovaným a skalním příznivcům hody 

nepokazil. Tančili i s deštníky a pláštěnkami.   

 V neděli ráno pokračovali stárci ve zvaní občanů, tentokrát za doprovodu veselých 

písniček v podání dechové hudby Vacenovjáci. Odpoledne po verbuňku u stárek opět 

pokračovala zábava na tanečním parketu. V neděli večer sice nepršelo, ale citelně se 

ochladilo. 

 Každý rok krojovaným hodům předchází několikatýdenní přípravy. Letos to bylo 

náročnější, protože byly jen čtyři páry, takže měly trošku více starostí a práce. Přes veškeré 

zádrhely se podařilo vše zvládnout.  

 Tímto bychom chtěli poděkovat za podporu Obci Dolní Dunajovice a TJ Sokol, DH 

Miločanka, DH Vacenovjáci, dále naše díky patří sponzorům Pekařství MaJa, Vinofrukt, 

vinařství Šoman, vinařství Filip Mlýnek, Víno Holec, Víno Zámečník a Vinařství Šebesta. 

 Všem moc děkujeme a těšíme se na příští rok. 

Za Krojovaný spolek Dolní Dunajovice Adéla Orosová a Dalibor Malý.  

 



Informace OÚ 

 

 Ve středu 12. září se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo 

projednalo možnost vybudovat optické datové rozvody v obci a dalo souhlas se 

zpracováním studie firmě Onlinex. Zastupitelstvo také odsouhlasilo příspěvek tenisovému 

klubu ve výši 370 tis. Kč na vybudování třetího antukového kurtu. 

 Velká diskuze se na zastupitelstvu týkala připravované objížďky mostu na silnici I/52. 

Objížďka by měla proběhnout ještě do konce roku a měla by trvat asi čtyři dny. Před 

zahájením objížďky dojde ke změně dopravního značení v obci, například u restaurace 

Praha bude změna přednosti v jízdě. Po dobu trvání objížďky bude policie vykonávat 

zvýšený dohled v obci, děti budou do školy a ze školy chodit bočním vchodem. Vlastníci 

nemovitostí byli již upozorněni na nutnost zdokumentovat si stav svých nemovitostí před 

zahájením objížďky. 

 Díky deštivému začátku září se podařilo naplnit opravený rybník vodou. Protože EON 

dosud neprovedl plánovanou rekonstrukci vedení v ulici U Rybníka a U Vodárny, bude se 

úprava zeleně v okolí rybníka provádět až po jejím dokončení. Kdyby se zeleň vysadila 

již nyní, byla by při rekonstrukci elektrického vedení poškozena, nebo zničena. 
 Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

Volby říjen 2018 

 

 Komunální volby se uskuteční v pátek 5. října 2018 (od 14 do 22 hod) a v sobotu 6. 

října 2018 (od 8 do 14 hod). V tomto termínu se také uskuteční 1. kolo voleb do Senátu. 

Případné 2. kolo se uskuteční 12. a 13. října 2018. 

 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 bylo zaregistrováno 6 kandidátních listin 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 obdrží nejpozději 3. října 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: 

 Komunálních voleb se mohou zúčastnit všichni občané ČR, kteří mají trvalé bydliště 

v Dolních Dunajovicích, 6. 10. 2018 budou mít 18 let a přinesou si s sebou platný 

občanský průkaz nebo pas.     
           Mgr. Josef Hasník, starosta obce 



 

 

1. Sdružení nezávislých kandidátů 2018  
 

1. Mgr. Josef Hasník 6. Marcela Kurucová 11. Martin Bartoš 

2. Mgr. Vladimír Mikel  7. František Bařina 12. Vladimír Mikel st. 

3. Mgr. Josef Šuba 8. Lubor Horák 13. Jan Moravčík 

4. Otakar Šimoník 9. Mgr. Barbora Holbová 14. Jaromír Michálek 

5. Ing. Vladimír Valerián 10. Filip Shromáždil 15. Jitka Hanušková 

 

Hlavní oblasti, na které se chceme při práci v zastupitelstvu zaměřit: 

 

1) Životní prostředí - pokračovat v budování a rekonstrukci kanalizační sítě a ČOV, 

pokračovat v úpravách veřejných prostranství, vybudování nového sběrného dvora 

 

2) Školství -  usilovat o vybudování nových prostor pro rozšíření školní družiny a školní 

jídelny (nová budova nebo rekonstrukce např. objektu Bílá růže), nadále pokračovat v 

rekonstrukci a modernizaci stávajících budov ZŠ a MŠ. 

 

3) Kultura - nadále pečovat o kulturní památky v obci, pokračovat ve vydávání místního 

zpravodaje Naše obec, usilovat o vybudování nového důstojného kulturního domu 

 

4) Sport - rozvoj a doplnění sportovního areálu, rekonstrukce „malého hřiště“, nadále 

podporovat využití zrekonstruovaného areálu se zaměřením na děti a mládež   

 

5) Infrastruktura a doprava - příprava pozemků pro výstavbu RD v lokalitě „U hřiště“, 

hledání dalších možností pro výstavbu RD, při projednávání výstavby D52 prosazovat 

vedení souběžné dopravy mimo obec, provádět rekonstrukce vozovek a chodníků 

v obci. 

 

6) Sociální služby – ve spolupráci s CHARITOU Břeclav (nebo jiným partnerem) zajistit 

pro občany obce domácí zdravotní a pečovatelskou službu, pro seniory zlepšit zázemí 

klubu důchodců a rozšířit zázemí klubu pro matky s dětmi.  

 

Nechceme slibovat věci, které bychom nemohli splnit 
 

Za Sdružení nezávislých kandidátů 2018 

Mgr. Josef Hasník 

 

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. 
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5. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NAŠE OBEC 2018  

A HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 
 

1. Jiří Zámečník      6. Iva Snášelová, DiS.  11. Veronika Matulová 

2. Zdeněk Buchta   7. Eva Čížová   12. Soňa Šubová 

3. Bc. Jan Buťák    8. Martin Kopřiva   13. Milan Pastirčík 

4. Dalibor Malý   9. Martin Pinkava      14. Ing. Šárka Šimoníková 

5. Roman Pekárek 10. Jiří Baláž     15. Alois Bařina 

Vážení spoluobčané! 

 

Jsme sdružení občanů, kteří se chtějí aktivně podílet na chodu 

naší obce. Nebudeme Vám zde psát sliby, co všechno chceme 

udělat. Uvědomujeme si, že věcí, které jsou potřeba řešit je dost, 

ať už je to nový kulturní dům, nebo pozemky pro výstavbu 

rodinných domů a spousta dalších větších či menších problémů 

běžného života. Na naší kandidátní listině najdete mimo lidí, 

kteří již zastupitelstvem prošli také nové tváře. Jsou to lidé, bez 

ohledu na pořadí na kandidátní listině, kteří projevili velkou 

chuť a zájem pracovat pro obec. Dejte jim prosím možnost jejich 

přání splnit. Věříme, že v novém zastupitelstvu se sejdeme 

s rozumnými lidmi, se kterými se budeme vzájemně respektovat 

a společně pracovat pro dobro naší obce bez zbytečných hádek, 

prosazování osobních ambicí a hlavně zbytečné hysterie.  

Přeji nám všem dobrou volbu! 

Závěrem bych chtěl poděkovat hnutí Starostové a nezávislí za 

jejich podporu. 

                                                                                                                   

Jiří Zámečník 
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Křídla motýlí 2018 
 Na návsi v Dolních Dunajovicích se uskutečnil půlkulatý 5. ročník benefičního koncertu 

„Křídla motýlí“. Akci přijeli podpořit česko-slovenští interpreti pop-rockového nebe. 

 V den koncertu se v dopoledních hodinách začala obloha po noční bouřce vyjasňovat a tak 

měli pořadatelé radost, že se koncert uskuteční bez deště. Ovšem chyba lávky. Kolem 14. 

hodiny, kdy začaly zvukové zkoušky, se pomalu ale jistě obloha začala zatahovat, až úplně 

zčernala a začalo zpočátku lehce pršet a pak se rozpršelo tak, že se dlážděná náves stala menším 

potokem. 

 Ovšem účinkujícím, kteří dorazili, to 

kupodivu vůbec nevzalo úsměv ze rtů, 

ba naopak. A tak se postupně na podiu 

začali střídat, například místní 

Mužský pěvecký sbor Dolní 

Dunajovice, který dorazil samozřejmě 

tradičně v krojích, dále kubánský vítěz 

Superstar Alec Momac nebo blonďatý 

nováček v branži Milan Šatník, který s 

přehledem zazpíval například song od 

skupiny Queen. Ze Slovenska přijel 

zpěvák s úsměvem hollywoodských hvězd Thomas Puskailer, který překvapil songem od 

zesnulého rakouského zpěváka Falca. Poté přišla na podium finalistka první řady Superstar 

Martina Balogová, která svým hlasem doslova přišpendlila diváky do lavic a jako kolegu si 

pozvala svého kamaráda Sámera Issu, se kterým si zazpívala duet. Sámer si pak k duetu přidal 

ještě své dva songy, ovšem s malou přestávkou, protože díky velmi silné bouřce vypadl poprvé 

proud. Svým velkým hlasem překvapila i herečka a zpěvačka v jedné osobě Yvetta 

Blanarovičová a hned po ní přišel potěšit především divačky svalnatý zpěvák a malíř Martin 

Maxa s jeho nezbytnou kytarou. Jako překvapení pro diváky vystoupila opět Čestná stráž 

armády ČR s novým číslem, ovšem ti nevystupovali na zastřešeném podiu, ale pod podiem v 

mega lijáku dali to ale, jako by se nic nedělo. 

 Pak se opět přihlásila bouřka, která se nad Dunajovicemi stále točila a proud vypadl podruhé, 

v době, kdy moderátorka celého večera Markéta Mayerová spolu se Sámerem Issou předávali 

dárky vylosovaným divákům, kteří si odnesli povlečení od společnosti Matějovský a láhev vína 

od vinařství Filip Mlýnek. Při výpadku proudu si Markéta Mayerová zazpívala s diváky v 

krytém hledišti písničku „Není nutno“ a Martin France přispěl moravským songem „Vínečko 

bílé“. 

 Proud byl nahozen a na jevišti se objevila francouzsko-česká herečka a šansoniérka Chantal 

Poullain, která divákům zazpívala dva šansony. Po Chantal následoval zpěvák a producent 

tohoto koncertu Martin France a jeho vystřídala zpěvačka Leona Machálková. Pak se předával 

šek za přítomnosti starosty obce Dolní Dunajovice Josefa Hasníka pro charitativní organizaci 

Debra, kdy se ze vstupného vybralo něco přes 34 000 korun a Chantal Poullain, Leona 

Machálková, Alec Momac a Martin France tak rozpoutali lavinu, kdy přidali do dobrovolného 

příspěvku sami finanční částku a diváci začali přidávat též, až se celková částka vyšplhala na 

téměř 55 000 korun. 

 Poté už dorazila hlavní hvězda večera Jitka Zelenková, které do třetice vypadl proud, a tak 

Jitka zazpívala bez proudu její velký hit „Rád, mám rád“, kdy celé obecenstvo zpívalo s ní. 

Proud se opět podařilo nahodit a pak už zpěvačka odzpívala, co měla v plánu, včetně 

společného závěrečného songu se všemi účinkujícími „Bez lásky láska není“. 
Martin France 

 



Vážení a milí, 

srdečně zdravím z DEBRA ČR a ještě jednou z celého srdce děkuji všem, kteří poskytli 

pomocnou ruku, hlas, svůj drahocenný čas a další dovednosti a finanční prostředky ve prospěch 

našich pacientů s nemocí motýlích křídel. Také díky Vám mají "Motýlci" malinko snadnější 

"let" životem.... 

 S úctou, velkým poděkováním a pokorou za DEBRA ČR   

Lucie Marková, ředitelka společnosti 

 

Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Dunajovice z.s. 
 
 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím těchto řádků seznámil s 

několika základními informacemi ohledně činnosti naší organizace. 

 Jak už název napovídá, tak jsme organizace zabývající se sportem a to bez rozdílu věku či 

pohlaví. A pokud se má taková aktivita praktikovat, tak to nejde bez patřičného zázemí a 

sportovního vybavení. V našem případě je to hřiště nebo tělocvična a balóny a taky různé 

pomůcky a samozřejmě v případě účasti v soutěžích, tomu odpovídající oblečení. 

 Celý sportovní areál jakožto majetek obce máme pronajatý a v rámci finanční dotace 

zajišťujeme jeho provoz a údržbu. Na všechno ostatní musíme získat prostředky vlastním 

přičiněním nebo od sponzorů. A proto taky pořádáme různé kulturní akce a to z důvodu tradice, 

ale taky za účelem ekonomického efektu.  Proto je pro konečný výsledek nezbytná účast osob 

v dostatečném počtu. Jen pro srovnání, maškarní ples Šibřinky - účast 10 lidí, akce zrušena s 

výsledkem mínus, Tradiční Červencová noc, termín v pátek místo soboty, účast 100 lidí, 

výsledek díky úhradě pronájmu stanu Obecním úřadem prakticky nula. A teď tradiční 

krojované hody, které dle vyjádření některých rádoby znalých občanů byly posunuty o týden 

dopředu. To samozřejmě není pravda, protože za posledních asi 20 let naše organizace pořádá 

hody poslední víkend v srpnu, včetně 70. výročí 27. a 28. 8. 2016. Samozřejmě víme, že to má 

být první víkend v září. A hlavní důvod? Takřka pravidelné zhoršení počasí na začátku září. 

Rekapitulace - předhodová zábava pátek 24. 8. proběhla s účastí cca 200 lidí, déšť přišel na 

konci zábavy, hody sobota 25. 8. proběhly bez zásadního vlivu počasí, déšť přišel opět nad 

ránem hody neděle 26. 8. s účastí takřka 300 lidí a bez deště. Víkend 1. a 2. září - déšť a zase 

déšť. Jaký by byl výsledek? Po pravdě by to znamenalo zrušení celých hodů. A potom už jen 

maličkost, z vlastní kapsy zaplatit 80 tisíc muzikantům, protože nepřízeň počasí není důvod na 

odstoupení od smlouvy. To by mohlo snad stačit, proč poslední víkend v srpnu. 

 A teď už jen sport. Již třetím rokem budeme pořádat velký turnaj žáčků přípravek a to v 

neděli 30. září v 9:30 na místním hřišti. Účast přibližně 120 dětí ve třech věkových kategoriích 

a množství jednotlivých zápasů přináší opravdu zajímavý sportovní zážitek. Přijďte povzbudit 

naše nejmenší hráče. 

 Závěrem se budu asi opakovat, ale sport dětem prospívá, a proto každého nového zájemce 

z řad chlapců i dívek ve věku 5-10 let rádi přivítáme mezi námi. Tréninky jsou v úterý a v pátek 

od 17:00 na místním hřišti. A samozřejmě připomínám, není to jen o fotbale, ale o pohybu a 

taky o kolektivu. Veškeré tréninkové a organizační záležitosti zajišťujeme ve svém volnu a 

bez finančního ohodnocení. 

 S přáním úspěšného dokončení vinobraní a slunečného podzimu. Roman Pekárek 



      

  
 

 

 

Narození 

 

Červen 
 

Petr Hanák 

Antonín Láznický 

Radim Láznický 
 

Červenec 
 

Jasmína Volavková 

Beata Kyselá 

Matěj Kratochvíl 

Liliana Šipková 
 

Srpen 
 

Michal Mikel  
 

Září 
 

Matteo Baláž 

 

Úmrtí 
 

Září 
 

Zdeňka Beliczová  63 let 

Otakar Šimoník  83 let 
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Jubilea 
 

Červenec 
 

Tinka Švejdová 

Marie Vítková 

Miroslav Grégr 

Miroslav Josefík 

Vladimír Bičan 

Libuše Bičanová 

Anna Fialová 

Marie Kramářová 

Jan Kalous 

Stanislava Stříbrná 
 

Srpen 
 

Marie Macharová 

Marie Kořínková 

Věra Skoumalová 

Kateřina Klepáčková 

Stanislav Stopka 

Zdeňka Směřičková 

Miloslav Svoboda 

Marie Martincová 

František Svoboda 

Petr Osička 

Miroslava  Lačíková 

Michal Lelík 

Antonín Šmíd 
 

Září 
 

Marie Volaříková 

Drahomíra Dohaničová 

Růžena Válková 

Vladimír Štraus 

Rozalie Karbulová 

Josef Pitra 

Ing.Vladimír Valerián 

Bohumila Fialová 

Marie Valeriánová 

Miroslav Zaoral 

 

 

V neděli 14. října 2018  

se v sále kina Dolní Dunajovice  

uskuteční od 14 hodin  

Bazárek NEJEN dětského zboží 
 


