
Vážení spoluobčané,  

dostává se vám do rukou nové číslo 

občasníku obce Horní Dunajovice. 

Vydáváním zpravodaje pro občany se 

obec zabývala již minulá léta. Letos 

jsme se rozhodli pro obsáhlejší 

formu, která má za úkol zachytit život 

obce ze všech jejích stránek. 

V občasníku můžete nalézt informace 

nejen o samotném hospodaření obce, 

ale také články o kulturních, 

sportovních a jiných akcích, které se 

v naší vesnici udály, nebo také 

zajímavosti, které jsou s naší obcí 

spojeny. 

Uvítali bychom, kdybyste se časem 

sami zapojili do tvorby zpravodaje, ať 

už návrhy na články nebo 

fotografiemi z různých akcí.  

Příjemnou četbu vám přejí  

zastupitelé obce Horní Dunajovice 

 

  DUNAJOVICKÝyy                                                                                                                                                  

ffff OBČASNÍKyyyy 
     červenec 2016 

 
 

 
Začali jste rok 2016 dobrým 
skutkem! I přes to, že se 
hřejeme letními teplotami, 
chtěli bychom vzpomenout na 
každoroční Tříkrálovou sbírku. 
Začátkem roku chodí od domu 
k domu koledníci v kostýmech 

Tří králů. V naší obci proběhl již 16. ročník Tříkrálové 
sbírky, při kterém bylo vybráno 16.426,- Kč. Velké 
poděkování patří dárcům i koledníkům. Výtěžek sbírky 
je určen nemocným, handicapovaným, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí v okrese Znojmo. Nejméně 
desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na 
humanitární pomoc do zahraničí. Oblastní charita 
Znojmo působí na okrese Znojmo již od roku 1993 a 
stala se důvěryhodným a největším poskytovatelem 
sociálních služeb.  V naší obci pomáhá Charitní 
pečovatelská služba, která poskytuje službu lidem, kteří 
se z důvodu věku, ztráty soběstačnosti či zdravotního 
stavu dostali do takové sociální situace, kdy potřebují 
pomoc druhých, pro naplnění svých potřeb a 

nezávislého života v 
prostředí svého 
vlastního domova. 
Služba je poskytována 
i o víkendech a 
svátcích.  
Více o Charitě Znojmo 
nebo o samotné 
Tříkrálové sbírce se 
můžete dočíst na 
webových stránkách: 
http://znojmo.charita.cz/.  
Na fotografiích si 
připomínáme, jak to 
koledníkům letos 
slušelo. 
          
 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

http://znojmo.charita.cz/
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        INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

Obec Horní Dunajovice hospodaří v roce 2016 na základě rozpočtu, který byl 

schválen koncem roku 2015, a to příjmy ve výši 7.813.700,- Kč, výdaje 

7.727.900,- Kč, financování 85.800,- Kč. Mimo běžných provozních výdajů 

byly do výdajů zahrnuty opravy silnic a chodníků ve výši  420.000,- Kč, platba 

za silnici u nových stavebních míst za kostelem 1.320.000,- Kč a dále byl 

z rozpočtových prostředků uhrazen příspěvek Správě a údržbě silnic na stavbu mostu před 

Obecním úřadem ve výši 177.000,- Kč.   

Obec podala počátkem roku žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na dovybavení 

hasičského auta a dále žádost o dotaci na akceschopnost JSDH. Obě žádosti byly úspěšné a tak obec 

přijme do svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 100 tis. Kč na dovybavení hasičského auta a 

neinvestiční dotaci ve výši 40 tis. Kč na požární techniku k řešení mimořádných událostí JSDH. 

Minimální spoluúčast obce na obě dotace pak činí 30%.  Obec dále obdržela dotaci ve výši 62.000,- 

Kč z Energoregionu 2020 na komunální techniku, přičemž spoluúčast obce činila nejméně 15.000,- 

Kč. Obec pořídila z této dotace nový travní traktor. 

V současné době probíhají jednání ohledně převodu pozemků pro II. etapu nových stavebních míst 

za kostelem a i nadále probíhají přípravné práce na novém vrtu, který musí být zbudován z důvodu 

ředění stávající vody (o obsahu uranu ve vodě jsme vás v minulosti již informovali). 

Jistě jste si všimli, že po obci byly instalovány nové lavičky. Ty obec obdržela díky Mikroregionu 

Moravia, který na tyto výdaje obdržel dotaci z Jihomoravského kraje a Energoregionu 2020. Celkem 

přibylo 13 kusů laviček za celkem 39.650,- Kč.  

Letos, jakožto v minulých letech, obec využila možnosti čerpání dotace na pracovníky 

veřejně prospěšných prací. Bohužel se ukázalo, že obec bude v tomto roce 

zaměstnávat pouze jednoho pracovníka z Úřadu práce, neboť podmínky pro 

přijetí zaměstnanců se rok od roku zpřísňují. Situaci také nezlehčuje 

postavení obce vůči Úřadu práce, který neposkytuje vůbec žádné 

informace o potencionálních zaměstnancích a obec prakticky do poslední 

chvíle netuší, kolik nezaměstnaných v obci je a na koho se může 

obracet. I když obec do žádosti o pracovníky uvede například, že chce 

naplnit tři pracovní místa, Úřad práce odmítá sdělit, kolik pošle uchazečů o práci, a odmítá sdělit, 

kdo je v obci nezaměstnaný. Situace je tedy nyní taková, že obec zaměstnává jednoho stálého 

pracovníka a jednoho pracovníka, na kterého čerpá dotace.  Vzhledem k personálnímu zajištění 

prosíme o shovívavost ohledně úpravy veřejných prostranství. 

Obecní úřad připomíná všem, co ještě nemají zaplacené poplatky za odpady a psa, že tak 

mohou učinit několika způsoby – hotově na pokladně Obecního úřadu v úřední hodiny 

(pondělí a středa 7,30 – 12,00; 12,30-17,00) nebo převodem na účet obce (č.ú. – 

1581876389/0800 jako variabilní symbol uveďte číslo popisné). Poplatek zůstává stejný 

jako v minulých letech, a to 520,- Kč. Poplatek je počítán ze sumy, která je fakturována firmou AVE, 

s.r.o. za svoz komunálního odpadu. Tříděný odpad a nebezpečný odpad zajišťuje obec pro své 

občany ze svých rozpočtových prostředků a občané si formou poplatku platí pouze komunální 

odpad, nikoliv tříděný nebo nebezpečný. Firmy, které mají sídlo na území obce, si svoz odpadů 

zajišťují samy. V souvislosti s odpadovým hospodářstvím prosíme všechny občany, aby se snažili 

třídit co nejefektivněji. Obec tak získává příspěvek, který pak v konečné fázi snižuje fakturovanou 

částku za svoz tříděného odpadu. Také upozorňujeme, že naše základní škola sbírá během školního 

roku papír, který pak hromadně odevzdává a lze se domluvit s ředitelkou základní školy, že od 

kohokoliv papír svázaný v balících převezme. Dále upozorňujeme, že obec navýšila četnost svozů 

kontejnerů na papír a sklo. Poplatek za psa činí 70,- Kč a za každého dalšího 105,- Kč. 

 



STŘÍPKY UDÁLOSTÍ Z NAŠÍ ŠKOLY 

Blíží se konec 
školního roku a 

nastává čas na 
malé ohlédnutí. 

Naše škola v 
Horních 

Dunajovicích je sice 
malá počtem žáků a 

tříd, jsme malotřídka se 
dvěma třídami a pěti 

postupnými ročníky (v letošním školním roce 
celkem 24 žáků), ale rozhodně se necítíme 
malými co do kvality a úrovně našeho 
školního života. Malý počet dětí ve třídách 
umožňuje individuální přístup k dětem, 
spojení ročníků je zde považováno za klad - 
žáci jsou vedeni k samostatné práci, věkově 
smíšené kolektivy umožňují výchovu 
ke vzájemné toleranci, pomoci mladším a ke 
kamarádství. Spokojenost s naší prací 
vyslovili žáci i rodiče formou vyplněných 
dotazníků, jejichž vyhodnocení najdete na 
webové stránce školy. 

Celý školní rok byl bohatý na konání 
zajímavých akcí – k těm tradičním patří 
adventní vystoupení a vystoupení ke Dni 
matek, karneval, masopust, ples, 
„Dunajovický slavíček“, školní výlet, 
sportování a spolupráce se ZŠ Želetice. Žáci 
reprezentovali naši školu na pěvecké, 
recitační, matematické a výtvarné soutěži. 

 
Do výuky zařazujeme i projektové vyučování 
např. slavnost Slabikáře, Bylinkový den, 
Zdravá 5ka, Za zlámanou grešli, Přemyslovská 
knížata, Vesmír, První pomoc a mnohé jiné.  
Žáci 4. a 5. ročníku letos nacvičili hudební 
pohádku „O Honzovi a Barušce“. S touto 
pohádkou vystoupili nejenom na Dni matek, 
ale i na přehlídce divadelních souborů a v 
pečovatelském domě v Prosiměřicích.  

18. 1. 2016 se uskutečnil zápis žáků do 1. 
ročníku. Zapsáni byli tři žáci a dvě žákyně. 
Zápis do MŠ se uskutečnil 4. 4. 2016 a bylo 
zapsáno 8 dětí, tzn., že opět bude plně 
naplněna kapacita mateřské školy, která činí 
28 dětí na třídu. 
Děti z mateřské školy se pravidelně, v rámci 
předplatného, zúčastňují divadelního 
představení ve Znojmě. Ve školce zažívají 
spoustu zajímavých akcí např. čarodějnice, 
čertíci a čertice, vitamínky, zdravé dýchání, 
Tři králové, draci, výroba pampeliškové šťávy 
apod. 

 
I když je budova školy staršího data, 

snažíme se ji za pomoci zřizovatele stále 
vylepšovat. Letos byly nainstalovány na všech 
radiátorech ventily a termohlavice, které 
zároveň s novými dveřmi (závětřím) udržují 
teplo v celé škole. Stále větší nároky na odběr 
elektrické energie měly za důsledek 
rekonstrukci elektrické sítě, která nyní 
vyhovuje veškerým potřebám školy. 

Pokud se chcete o naší škole dozvědět více, 
navštivte naše webové stránky 
www.zshornidunajovice.cz. 
Přeji všem dětem krásné prázdniny plné 
sluníčka se spoustou zážitků a nám ostatním 
pěkné letní dny . Mgr. Lenka Czehovská, 
ředitelka školy 

 

 

  

http://www.zshornidunajovice.cz/


4 
 

 MOHLI JSTE SE ZÚČASTNIT ……. 
 
MYSLIVECKÝ PLES OČIMA POŘADATELŮ 

Jako každoročně Myslivecký spolek Horní Dunajovice uspořádal společenský 

ples. Večerem doprovázela skupina Víkend z Hostěradic, jak tomu je již 

tradičně. Po ohlasech návštěvníků musíme konstatovat, že se akce opět vydařila. 

Bylo prodáno okolo 180ks vstupenek. Tombola byla letos s bohatším počtem 

zvěřiny, i když větší část zvěře musíme nakoupit, protože stavy zvěře jsou nízké 

a proto nelovíme tolik kusů drobné zvěře- bažant, zajíc. Ale pořád jsem toho 

názoru, že tyhle společenské akce nejsou jen o výhrách v tombole, ale měli by 

především sloužit k zábavě a pobavení občanů naší obce. Proto je škoda, že akce tohoto typu 

upadají a není o ně takový zájem jako dříve, kdy byla plesová sezóna u nás ze tří až čtyř plesů. Dnes 

je to pouze ples náš myslivecký a školní, a je to škoda. Společenských akcí je v Dunajovicích čím dál 

méně. Tímto bych chtěl povzbudit a pozvat občany na podobné akce a také na nastávající plesovou 

sezonu 2017.                                                         Za MS Horní Dunajovice Jan Vlček  

 

MASOPUST - 6. února 2016 

Každý masopust bývá veselý, protože po masopustu následuje čtyřicetidenní půst, takže i ten 

letošní veselý byl. Neodmyslitelně k němu patří masky, kterých bylo asi 17, a průvod za zvuku 

harmoniky prošel po celé vesnici. V Domčické hospodě zatím probíhala zabíjačka, kde se v poledne 

sešla téměř celá vesnice u zabijačkových specialit. K večeru se průvod masek vrátil do hospody, kde 

se všichni navečeřeli a to už začala hrát hudba "Duo samba" a začalo se tančit.    Všichni v sále, který 

byl plný, byli zvědaví, co si mladé ženy připravily jako "hřeb večera". A nezklamaly, protože 

vystoupily jako rozmarné princezny na písničku "Když se načančám". Byly odměněny 

dlouhotrvajícím potleskem. Veselí skončilo až po půlnoci.  

 

DĚTSKÝ DEN – 29. 5. 2016  

Dne 29. 5. 2016 proběhl v naší obci každoročně pořádaný „dětský den“ na němž se podílel Obecní 

úřad Horní Dunajovice, MŠ a ZŠ Horní Dunajovice a spolky SDH Horní Dunajovice a Myslivecké 

sdružení Horní Dunajovice. Celou akci zahájilo vystoupení dětí mateřské a základní školy, což bylo 

milé zpestření celé akce. Následovaly soutěže pro děti na různých stanovištích připravených 

zaměstnanci školy a místními spolky jako např. hod míčkem na cíl, slalom na koloběžkách, střelba 

ze vzduchové pistole na terče vyrobené ve tvaru lesních zvířat (tato disciplína je velmi oblíbené 

stanoviště pro všechny věkové kategorie, kde se s radostí zapojí i rodiče), střelba z luku na terč, 

stříkání hasičskou hadicí na terč a svezení dětí traktůrkem a také v hasičském autě. Po splnění 

všech disciplín si děti za odměnu vyzvedly balíčky se sladkostmi, které zajistil Obecní úřad. Po celou 

dobu akce bylo zajištěné občerstvení, o které se postaralo pohostinství obce a SDH v podobě uzené 

cigáry. Celá akce se za krásného slunečného počasí náramně vydařila a dětem se velmi líbila. 

Nadšení dětí a jejich radost z celé akce je to nejkrásnější poděkování všem, kteří se na organizování 

celé akce podíleli. 

  

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://myloview.cz/fototapety/160/15F379A/spolecensky-tanec.jpg&imgrefurl=https://myloview.cz/fototapety/tema/hammerstein-ballroom/5/&docid=8Uegodd9EISXHM&tbnid=IsA5RbMnVnL_0M:&w=137&h=160&bih=599&biw=1366&ved=0ahUKEwj6sIqKk8jNAhXIVBQKHRMyA0IQMwh8KFkwWQ&iact=mrc&uact=8
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DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ 

18. června proběhlo v naší obci první putování po otevřených sklepech. Děkujeme 

všem vinařům za mimořádně zdařilou akci, která velice kladně reprezentovala naši 

obec mezi širokou veřejností. Zcela jistě to posunuje naši obec v oblasti vinařství, 

pro náš kraj tak typické, do daleko širších rozhledů. Lidé ochutnávali vína našich 

vinařů z naší obce, poznávali je, hovořili s nimi a viděli, kde se jejich vína zrodila. 

Návštěvníci poznávají nejen vinné sklepy a vinaře, ale poznávají i naši pěknou obec. 

Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným vinařům za jejich přípravu, práci a 

skvělou reprezentaci naší obce Horní Dunajovice. 

A na závěr nám dovolte vtipný příspěvek, který 

se může stát sloganem pro příští ročníky 

vinařské akce: 

….. ve víně je pravda a naší povinností je dávat jí znovu a znovu 

příležitost, aby zvítězila …. 

 

 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Poslední den v lednu se v sále kulturního domu konalo vítání občánků. Jednalo se o děti narozené 

v roce 2015. Byli to – Jáchym Trávníček, Gabriela Kolmanová, Veronika Cahová 

a Dominik Adámek. Za obec je do života uvítal místostarosta Miloslav Reiter 

společně s ředitelkou základní školy a současně zastupitelkou Mgr. Lenkou 

Czehovskou. Děvčata z naší školy si pod vedením ředitelky připravila pro přítomné 

velmi milé vystoupení. Každé dítě obdrželo od obce finanční dar a pamětní knížku a 

nezapomnělo se ani na maminky, kterým byla předána kytička. Celá akce byla ukončena společným 

přípitkem na zdraví nových občánků.   

 

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 

V sobotu 16. dubna se sešlo 70 seniorů od 60 roků a výše na společné besedě. Po večeři, kterou 

připravil pan starosta (a to velmi chutně), následovala ještě káva a zákusek. Víno jsme ochutnali od 

Agry Horní Dunajovice. Na začátku akce nás přivítal a promluvil za obec zástupce starosty Milan 

Reiter, pozdravil nás i ředitel Agry, pan Coufal. O nebezpečích pro seniory promluvili dva příslušníci 

policie z Jevišovic. K tanci, ale pro nás starší, už více k poslechu než k tanci, hrála Sileta z Hostěradic. 

Ale tanečníci na sále byli, hlavně z řady mladých důchodců. Beseda skončila v 11hod. Celou akci 

připravila obec v kulturním domě.            

 

DOMČICKÁ POUŤ 

Pouť sv. Markéty se letos konala ve dnech 16. -17. července. Přípravy probíhaly od sobotního rána, 

kdy si mládež v čele se stárkem Jirkem Rytířem a stárkovou Radkou Rytířovou vzala na starost 

postavení májky a její zdobení. Ženy z Domčic se, jako každý rok, postaraly o úklid a krásnou 

výzdobu kaple v Domčicích, kde se v neděli konala mše. V sobotu večer pořádala Domčická hospoda 

pouťovou zábavu. O hudební produkci se postarala skupina Klaxon. I přes nepřízeň počasí 

(zpočátku v sobotu foukal studený vítr a večer poprchávalo) se zábava vydařila a závěrečnou písní 

„Sbohem galánečko“ se všichni přítomní semknutí do půlkruhu kolem půl třetí s muzikanty 

rozloučili. Nedělní ráno se sešli chlapci, aby obcházeli vesnici a pozívali na zavádění. Nutno dodat, 

že neobcházeli jen zavádějící, ale připojili se i ti zkušenější a starší, což mladší určitě uvítali. 

Samotné zavádění proběhlo v odpoledních hodinách a účastnilo se ho devět párů. K tanci a poslechu 

hrála Pohodová šestka a zpívali manželé Vlčkovi z Výrovic. Někdo zvládl letošní pouť s přehledem a 

čistou hlavou, někdo si odbyl to své „poprvé“. Poděkování patří mládeži v čele se stárkem a 

stárkovou, kteří se k celé akci postavili čelem a i díky nim se pouť takto pěkně podařila. 
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Zpráva o činnosti SDH Horní Dunajovice  

V závěru minulého roku proběhla výroční valná hromada SDH. Na ní bylo zhodnoceno 

fungování sboru v roce 2015 a byly stanoveny cíle pro rok 2016. K dnešnímu dni má sbor celkem 

27 členů, z toho je 9 členů v zásahové jednotce.  

První akcí sboru 

byl sběr železného 

šrotu, který 

proběhl 3. března. 

Všem dárcům 

ještě jednou 

děkujeme. 12 

členů se účastnilo 

školení a získalo 

odznak 

odbornosti hasiče 

III. a někteří 

odbornost hasiče II. stupně. Dále naše sdružení pořádalo tradiční pálení čarodějnic za Zdravotním 

střediskem, které se díky hojné účasti občanů obce a příznivému počasí podařilo.  

Dne 14. května jsme uspořádali zájezd, na jehož organizaci se výrazně podílel Petr Adámek. Nejprve 

jsme navštívili firmu na výrobu destilátů Rudolfa Jelínka ve Vizovicích. Druhým navštíveným 

místem byl Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži zapsané na seznam UNESCO. Posledním 

navštíveným místem byl pivovar Kroměříž, který vaří pivo Maximilian.  

7. května se naše mužstvo SDH zúčastnilo okrskové soutěže v požárním útoku v Želeticích, 

kde obsadilo 2. místo. Do dnešního dne se také účastnilo závodů v Morašicích, Horních Kounicích, 

Ratišovicích a Běhařovících. Členové SDH se aktivně podíleli na organizaci a průběhu dětského dne. 

Sboru se také povedlo zdárně dokončit rekonstrukci staré hasičské zbrojnice, která započala minulý 

rok na podzim rekonstrukcí střechy. V těchto dnech byla dokončena i oprava vnitřních prostor 

zbrojnice, byla opravena omítka, instalovány nové elektrické rozvody a bylo nově vymalováno. Na 

rekonstrukci byla získána dotace z Jihomoravského kraje ve výši 80 000 Kč a 35 000 Kč byla 
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spoluúčast obce Horní Dunajovice. Poděkování patří všem členům, kteří se aktivně účastnili brigád 

při rekonstrukci hasičské zbrojnice. 

Také bychom Vás rádi pozvali na oslavu 125 let 

od založení sboru, která bude spojena 

se soutěží v požárním útoku. Oslava proběhne 

3. září od 14:00 za zdravotním střediskem.  

Naše aktivity můžete sledovat na 

webových stránkách sboru 

www.sdhhornidunajovice.cz nebo na našem 

facebookovém profilu.  

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K vytvoření příspěvků (Masopust, Setkání důchodců a Včera a dnes) jsme oslovili místní kronikářku 
paní Marii Černíkovou. Věříme, že díky vzpomínkám na dřívější dobu se mnozí vrátí do mladých let 
a ti, co toto období nezažili, si se zájmem její příspěvky přečtou. Tímto jí děkujeme a těšíme se na 
další spolupráci. 
 
Plánované akce do konce roku: 

- 28. 8. 2016 - Cimbálová muzika Donava a vepřové hody u Domčické hospody 

- 3. 9. 2016 – 125 let od založení SDH – areál za zdravotním střediskem 

- Listopad – Martinský průvod (datum bude upřesněno) 

- 12. 11. 2016 – Martinská ochutnávka v kulturním domě, hraje cimbálová muzika Maja 

- 27. 11. 2016 – Zahájení adventu za kulturním domem 

- 31. 12. 2016 – Silvestr s hudební skupinou Kamarádi v kulturním domě 
                                                                                                                                                 

VČERA A DNES …. 
Svět se mění a my s ním, to je známá věc.  Před takovými šedesáti léty byli lidé stejní 
jako my, ale přesto jiní. Byli upracovaní a sedření, ruce samý mozol. Kromě těžké 
práce na poli, měli ještě hospodářství doma, což nebyla zanedbatelná práce. Byly to 
krávy, kozy, králíci, veškerá drůbež, která byla hladová a potřebovala nakrmit. Ženy 
nosily na zádech velké nůše trávy, tak velké, že je nebylo pod nimi ani vidět anebo 
využívaly na všechno trakaře. Celá příprava se dělala ručně, nebyly žádné přístroje a 
mašinky. Ale když bylo všechno hotové, tak lidé vycházeli před své domky, aby se 
pozdravili se svými sousedy. Sedli na lavičky nebo schůdky, anebo dokonce sedávali 
ve struze, a tam si povídali, a znovu probírali svoje hospodářství, co je trápí, svoje 
problémy. Televize ještě nebyla a rádio také neměl každý. Ženy si pošeptaly, která je v 
jiném stavu nebo kdo s kým chodí. Určitě se neřešil, problém jestli dát dítěti facku 
nebo výprask, jestli mu tím nezpůsobí fyzickou nebo psychickou újmu. Když zasloužil, 
tak dostal obojí. Když zazněl zvon z kapličky - klekání- tak jsme museli domů i kdyby 
to bylo v polovině hry. Dnes je situace úplně jiná. Lidé jsou čím dál víc uzavřenější, 
sedí u televize, která chrlí jen samé negativní zprávy. Přepadení, krádeže, vraždy a 
přitom se nic moc nevyřeší. Podniky vykradené a zloději si lebedí bez trestu někde u 
moře. Jsem ráda, že se scházíme, my starší, aspoň v tom letním období u Domčické 
hospody, kde si zavzpomínáme, probereme nemoci a doktory, zabrousíme i do 
politiky a nezapomeneme na vaření.  Takže se těšíme na naše čtvrtky. Kéž by nám 
počasí i zdraví přálo! 


