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  DUNAJOVICKÝyy                                                                                                                                                  

ffff OBČASNÍKyyyy 
 

     červenec 2017 
 

Tradice poutí 
Poutí se nazývaly pobožné návštěvy posvátných míst. Cílem bývalo nějaké vzdálenější 

posvátné místo, kde se lidé modlili a prosili za vyslyšení proseb. Pouť bývala velikým 

svátkem pro celou vesnici a okolí. 

Chodit na poutě bývalo dříve na venkově zvykem, dokonce se dá říci, že se chodit muselo. 

Lidé mívali v paměti poutní neděle tak, jak šli za sebou a nevynechali ani jednu. Poutníci 

byli mnohdy i více dnů na cestě.  

Poutě neznamenaly pouze putování k nějakému posvátnému místu, ale šlo i o slavnost 

uctění památky světce, kterému byl kostel zasvěcen. Jak plynula doba, měnila se i povaha a 

smysl poutí. Od původního náboženského významu až po dnešní zábavní charakter. Ke 

změně podoby poutí přispěla i skutečnost, že šlo vždy o akci všelidovou, které se 

zúčastňovaly všechny společenské vrstvy. 

Pouťová neděle ve vsi byla ve znamení stánků, houpaček, kolotoče, střelnice a chybět 

nesměly i prodavačky kyselých okurek. Místy zavítal na pouť i potulný varietní umělec a 

kartářka. Pravý pouťový ruch vypukl teprve po ukončení nedělní mši tzv.„hrubé“ v místním 

kostelíku, kdy bylo slyšet hudbu a střelbu ze střelnice. Děti obsadily kolotoč a mládenci s 

děvčaty zas cukrářské boudy, nabízející velká perníková srdce s nápisy „Z lásky“ nebo „Z 

pouti“. Mládenci je kupovali bez ohledu na cenu. Za ně totiž měli šanci získat jiné - srdce 

děvčete. K vesnické pouti patřila i odpolední veselice, kam mířila místní chasa a kde se 

tancovalo zpravidla až do rána. 

 

I v naší obci se koncem května a začátkem července konají poutě.  

Pouť Nejsvětější Trojice v Horních Dunajovicích – termín konání je pohyblivý a bývá to 
neděle po Svatodušních svátcích (seslání Ducha svatého), které jsou 50 dní po Velikonocích – v 
letošním roce vycházela na 11.6.2017 

Pouť Sv.Markéty v Domčicích – koná se v termínu kolem 13.7. – ta letošní vychází na 15.-
16.7.2017 

Mimo poutě světské se dvakrát do roka rovněž konají i poutě církevní k poutnímu místu p. 
Marie Lurdské v Rybnicích. To se nachází v údolí, které je zřejmě nejhezčím krajinným 
celkem v okolí obce. První mariánskou sochu zdobící toto místo vysvětil páter Václav 
Kosmák, český spisovatel. 
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První pouť se zde konala již 8. září 1897. V současnosti se zde konají dvě poutě za rok a to 
poslední neděli v květnu a hlavní pouť první neděli v září.  

 

        INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

V brzkých jarních měsících obec zahájila práce v tzv. „Baburkáči“ a to odstraňováním 
starých dřevin a stromů přerůstajících nad soukromé pozemky. Tento pozemek je velmi 
zamokřen. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek velice lukrativní pro klidovou zónu 
(navazující na dětské hřiště, prostor pro zázemí při hasičských soutěžích, pálení čarodějnic, 
sportovní akce) schvaluje zastupitelstvo záměr odvodnění (úpravu koryta prameniště) 
s celkovou úpravou tohoto pozemku.  
V rámci tohoto záměru byly pořezány nebezpečné stromy (fa Adamera – 7400,- Kč), 
zakoupen materiál na odvodnění (63624,- Kč), práce USD a vozidla Tatra (23000,- Kč) a 
práce firmy (56450,- Kč, obsahující bagrování pod uložení žlabu v délce 80 m, uložení žlabu 
na drenážní štěrk, uložení čela a zapravení, zřízení mostku a dvou kamenných čel, zřízení 
náběhů vody do koryta). 
Dále byla provedena sanace podloží, úprava povrchu a instalace soch v lesoparku v částce 
35700,- Kč. Vyřezání soch stálo 50000,- Kč. Dřevo bylo použito z místních topolů a vrb, 
které byly potřeba v rámci bezpečnosti vykácet. 
Dále bylo opraveno stanoviště pro kontejnery u zámku v částce 35700,- Kč a vjezd u 
obecního úřadu ve výši 12000,- Kč. Obec také řešila opravu v obecním bytě na základě 
posudku soudního znalce ve výši 101215,- Kč.  
Údržba obecního majetku a veřejných prostranství: 
Z veřejně prospěšných prací úřadu práce ve Znojmě na požadavek obce na dva pracovníky 
byl požadavek zkrácen na jedno pracovní místo. Na doručenku z úřadu práce se dostavilo 
pět místních občanů, kteří tuto práci nepřijali z různých důvodů. Poté úřad práce poslal 
uchazečku z Medlic.  
Na pozici stálého zaměstnance došlo ke změně. Stávající zaměstnanec odešel a od konce 
dubna nastoupil zaměstnanec nový.  Od 1. července by měl nastoupit přes úřad práce ještě 
jeden zaměstnanec a tím by měla být pro tento rok pracovní skupina kompletní. 
V meziobdobí, kdy bylo potřeba zajistit chod na obci, byla využita i práce brigádníků na 
dohodu. 
 
Plánované investice: 
Do konce roku by měla proběhnout rekonstrukce místního rozhlasu. Je to dotační 
záležitost, kde asi 70% uznatelných nákladů uhradí Ministerstvo životního prostředí. 
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Součástí projektu je i povodňový plán obce. V současné době je ukončeno výběrové řízení a 
zakázku vysoutěžila firma Rozhlasy Bártek.  
Další akcí je příprava nových stavebních míst. Právě běží stavební řízení o územním 
souhlasu, potom by mělo hned následovat stavební řízení pro stavební povolení. Dále obec 
uzavřela smlouvy s E.ONem na přeložku vysokého napětí a na zasíťování nových 
stavebních parcel, nyní probíhají projekční práce, obec uhradila základní poplatky pro tuto 
činnost a v příštím roce by měla proběhnout realizace celého zasíťování. Doufáme, že už by 
mohly být vysoutěženy firmy na výstavbu komunikace, chodníků, vodovodu a kanalizace. 
Podmínky pro plynofikaci určuje plynárna.  
 
Z hlediska hledání nového zdroje pitné vody nevyšel ani jeden z průzkumových vrtů.  V této 
záležitosti bude muset rozhodnout svazek jak pokračovat a co bude dál. Následně se 
pravděpodobně uskuteční beseda s občany, aby se celá tato situace dostatečně vysvětlila i 
s výhledem možného řešení.  
 
Na základě ochrany soukromí našich občanů obtěžováním různých činností v obci obec 
přijala tři zásadní vyhlášky: 
 
1. Zákaz domovního prodeje v jakékoliv podobě 
2. Volný pohyb psů po obci a znečišťování veřejných prostranství 
3. Rušení nočního klidu po 22 hodině používáním zábavné pyrotechniky, používáním 
pracovních strojů o nedělích a dnů uvedených jako svátek    
 
Všechny tyto vyhlášky dávají všem občanům možnost účinně se bránit všem těmto 
nešvarům. Každé porušení těchto vyhlášek je bráno dle závažnosti minimálně jako 
přestupek a ve spolupráci s Policií ČR může mít pro ty, kteří svým jednáním překročí rámec 
vyhlášky i nepříjemné dohry u přestupkové komise anebo u soudce. Přestupková komise 
pro naši obec je na Městském úřadě ve Znojmě. Všechno jsou to nepříjemné věci, tak pokud 
možno, vyvarujte se všech těchto záležitostí a buďme k sobě ohleduplnější. 
 
 
 
 
 
 

Kulturní léto v naší obci 
 
Vzhledem k tomu, že se blíží prázdniny, pár tipů, co z kulturních akcí v obci můžete 
navštívit: 
 
8. 7. 2017 – 14.00 – 22.00 hod. hudební odpoledne – hraje KATAPULT REVIVAL a 
FREEBAND 
 
15. 7. 2017 – Domčická pouť - od 20,30 hod.  hraje skupina TEAMROCK 
16. 7. 2017 – Domčická pouť - od 16,00 hod.  tradiční zavádění – hraje kapela POHODOVÁ 
ŠESTKA 
 
27. 8. 2017 –  14.00 – 20.00 - Dny obce – výstava obecních dokumentů, fotek a obrazů pana 
Černíka. Během odpoledne koncert kapely PETROVANKA  
 
2. 9. 2017- hasičské závody „O pohár starosty obce“ 

Otevírací doba obecní hospody během července a srpna: 

Pondělí, čtvrtek – od 17,00hod. do 21,00 hod., pátek - od 17,00hod. do 22,00 hod. 
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ŠKOLNÍ OKÉNKO 
 

Střípky událostí z naší školy 

Blíží se konec školního roku a nastává čas na malé ohlédnutí. S činností naší školy v prvním 
pololetí jste byli seznámeni v minulém „Občasníku“, proto bych ráda shrnula události, které 
se udály ve druhém pololetí tohoto roku.  

I v průběhu druhé části školního roku se uskutečnila celá řada zajímavých akcí. S jejich 
výčtem a fotogalerií se můžete seznámit na našich webových stránkách 
www.zshornidunajovice.cz. Některé z našich úspěšných aktivit: 

V sobotu 18. 2. uspořádala naše škola ve spolupráci s rodiči společenský ples. K tanci i 
poslechu hrálo duo Sagitta Music. Zúčastněným byla k dispozici bohatá tombola. 
K zdařilosti této akce přispěla i nabídka míchaných nápojů. O velmi pěkné předtančení se 
postarali žáci ZŠ Želetice. 

V pátek 24. 2. jsme po vzoru „dospěláků“ uspořádali „Masopustní průvod“ vesnicí. Za zpěvu 
písně „Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu…“ jsme obešli skoro celou vesnici. 
Obyvatelé nám přispívali do kasičky a dostávali jsme různé sladkosti. O občerstvení na obci, 
kde se nám dostalo bohatého pohoštění a teplého čaje, se postaral pan starosta a pan 
Březina.  

V neděli 26. 2. jsme uspořádali „Dětský karneval“, při kterém se pobavily nejenom děti, ale i 
dospělí. Zásluhu na zábavném nedělním odpoledni měl moderátor Vašek Ostrovský. 
V průběhu karnevalu se uskutečnilo několik zábavných soutěží, her a v tombole bylo 
mnoho zajímavých cen pro děti. Touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat všem 
rodičům a sponzorům za příspěvky a účast na posledně jmenovaných akcích. Veškerý 
výtěžek využijeme ve prospěch dětí naší školy. 

3. 4. 2017 se uskutečnil zápis žáků do 1. ročníku. Zapsáno bylo rekordních 11 dětí. 

3. 5. 2017 se konal zápis do MŠ, bylo přijato 10 dětí. 

Maminkám k jejich svátku jsme popřáli v neděli 14. 5. vystoupením v kulturním domě. 
Všichni zúčastnění obdrželi srdíčko a děti maminkám předaly malý dáreček – vlastnoručně 
vyrobené zrcátko, klíčenku nebo magnetku a přáníčko. 
Děti z mateřské školy se představily jako námořníci a žáci základní školy zahráli pohádku 
„Tajemství staré bambitky“. Pohádku zahráli také penzistům v Prosiměřicích a žákům a 
učitelům v Želeticích. Pro velký úspěch se představení v kulturním domě 20. června  
uskutečnilo ještě jednou.  

Tradiční pěvecká soutěž „Dunajovický slavíček“ se uskutečnila 23. 3. 2017. Všichni vítězové 
dostali diplomy a věcné ceny. Každý účastník byl odměněn malou pozorností. 

Z dalších akcí vybíráme: pravidelná divadelní představení ve Znojmě, anglické divadlo „Fair 
Bear“ a „Listování“ ve Višňovém, matematické soutěže Klokánek a Lískulka, plackobraní, 
dopravní výchova, výuka plavání, sportovní hrátky se ZŠ Želetice, Skalice, Mikulovice, výlet 
do pohádkové říše Fábula apod. 

V materiální oblasti se naše škola již dostala na velmi slušnou úroveň a daří se nám 
průběžně obnovovat a modernizovat vybavení i pomůcky. Dokladem toho jsou například 
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interaktivní tabule v obou třídách, které velmi rozšířily výukové možnosti a nově zařízený 
„Čtenářský klub“. 

Závěrem mohu říci, že i v letošním školním roce se nám podařilo navázat na předchozí 
úspěchy a škola i školka zdárně pracují na svém dalším rozvoji.  

Přejeme všem dětem krásné prázdniny - plné sluníčka - se spoustou zážitků 

a nám ostatním pěkné letní dny . 

 

„Tajemství staré bambitky“ 

Žáci ZŠ Horní Dunajovice 

 

 

 

 

Hokejisti Horní Dunajovice 

 Hokejoví nováčci z Dunajovic 

 Zdravím všechny fanoušky Dunajovického hokeje. Tímto článkem bych chtěl představit 

tým, který zasáhl jako nováček do sezóny 2016/2017  znojemské hokejové ligy. Tým je 

složen především z hráčů, kteří pocházejí přímo z Dunajovic a nikdy podobnou soutěž ještě 

nehráli. První sezona pro nás nebyla sice moc úsměvná, obsadili jsme se 7 body poslední 

místo, ale za sebe bych řekl, že to byla dobrá možnost, jak načerpat zkušenosti do dalších 

let. Chtěl bych poděkovat sponzorům, fanouškům, kteří nás touto trnitou sezónou provázeli 

a hlavně také klukům, na kterých šel vidět velký pokrok, jak na sobě makají. Doufám, že na 

to dno, co jsme letos padli, tak se příští rok od něj odrazíme a už půjdeme jen nahoru . 

Sledovat nás můžete v příští sezoně na www.znhl.cz a nebo www.facebook.com , kde si 

najdete skupinu HC Horní Dunajovice, kde budou pozvánky na každý zápas. 

 S pozdravem všichni hráči H.D. 

Soupiska hráčů: David Hlávka 74 ,Ondřej 

Kelča 93 , Adolf Kelča 17, Pavel Bartes 28, 

Jaroslav Špaček 92, Karel Eliáš 90, Bohuslav 

Jedlička 2, Michal Horký 24, Martin Mezník 9, 

Petr Hruška 6, Jan Vlček 12  (C),Matin 

Schmalzbauer 18, Ondřej Havelka 21, Kamil 

Mezník 46, Michal Kačírek 13, Filip Jelínek 31, 

Ladislav Kollner 68, Petr Adámek 44  

 autorem článku je Adolf Kelča ml. 

http://www.znhl.cz/
http://www.facebook.com/
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Zpráva o činnosti SDH Horní Dunajovice 

Na začátku prázdnin bych Vás všechny rád pozdravil a popřál  vše dobré. 
Svaz dobrovolných hasičů v Horních Dunajovicích má k dnešnímu dni registrováno 27 
členů. 
V zásahové jednotce obce  pracuje 8 členů.  V minulém roce jsme si připomněli a oslavili 
125. výročí založení dobrovolných hasičů v obci.  K tomuto výročí jsme uspořádali soutěž v 
požárním sportu. Při této příležitosti bylo  slavnostně posvěceno a uvedeno do 
provozu zásahové vozidlo  značky FORD.   Z  dotací   poskytnutých 
Jihomoravským   krajem  a   finančního přispění obce bylo zásahové 
vozidlo  nově  vybaveno  elektrocentrálou, plovoucím  čerpadlem  a motorovou pilou.  Nyní 
je vozidlo plně zásahu schopné. 
V roce 2017 náš sbor také zajistil  konání  okrskové valné hromady, která se uskutečnila 
11.1. 2017. 
 
I  letos členové sboru  zajistili tradiční  pálení 
čarodějnic,  které  by   nebylo  možné   uskutečnit bez  spolupráce s naším 
spřáteleným  sborem čarodějnic.   Za  jejich  partnerskou  pomoc  děkujeme. Také 
chci  poděkovat   za  přípravu  akce a krásnou dekoraci  areálu,  a to i nečlenům  SDH. 
Děkuji  za pomoc  a také  za účast  na  vlastním  pálení čarodějnic, včetně dětí. I když  ani 
letos nebyla  žádná čarodějnice upálena,  celá akce se dle  ohlasu zúčastněných povedla a 
už  nyní můžeme  uvažovat  o této  akci i v příštím roce.  

 
 
Na tradiční zájezd  jsme odjeli  až 3. 6. 2017.  Prvním bodem  programu byla  návštěva 
Vojenského historického muzea v Lešanech u Benešova.  Tento bod 
programu  ocenily  zejména ženy,  které neabsolvovaly  vojenskou  základní službu a takto 
se seznámily  na jednom místě s velkou kolekcí vojenské techniky. Kde jinde  by v 
naší  vlasti  na jednom místě měly příležitost vidět např.  700 tanků.   Dále  jsme  navštívili 
státní  zámek Konopiště.  Až  při příjezdu  jsme  zjistili,  že   zde  probíhá  i narozeninový 
koncert Rádia Blaník, čemuž odpovídala hustota provozu na příjezdových 
komunikacích  a  plná parkoviště.  I tak  jsme  poobědvali v zámecké restauraci.   
Na konec jsme si prohlédli pivovar Velké Popovice. Všech 53 spokojených účastníků 
zájezdu je výsledkem spolupráce  členů  SDH  na přípravě 
zájezdu   a  zejména  vynaloženého úsilí  hlavního organizátora  této akce,  p. Petra 
Adámka.  
 
Další akcí,   které se  hasiči  účastnili  a  pomohli  při pořádání, byla oslava dne dětí.  
 
I v požárním sportu se nám celkem daří,  doma  13.5.2017  jsme  zvítězili, v Morašicích jsme 
obsadili  2.místo a  8.místo v Křepicích. Za tyto výsledky  se nemusíme stydět. 
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Vzhledem  k  enormnímu  suchu v  naší  oblasti   upozorňuji    na   zákaz 
rozdělávání ohňů a pálení klestí ve volné přírodě.  Zákaz vydal hejtman 

JMK a  tento  platí do odvolání. 
 
Další podrobné informace, archív fotek a videí najdete na našich webových stránkách. 
www. SDH -Horní Dunajovice. 
Za podporu a přízeň děkujeme všem občanům. 
Za SDH-Horní Dunajovice 
Reiter Miloslav 
 
 

Autokros – povedený start sezóny Miroslava Bodanského 

Mnozí z vás jistě ví, že Miroslav Bodanský se aktivně věnuje motoristickému sportu, 
konkrétně Autokrosu, kde dlouhodobě dosahuje skvělých výsledků. Startuje za znojemský 
tým KRTZ s vozem Škoda Felicia. Po výborném prvním místě v deštivém rakouském 
Hollabrunu a druhém místě v přerovském Údolí Mamutů vede průběžné pořadí 
Mezinárodního Mistrovství České Republiky s náskokem 16 bodů. Na závody se pravidelně 
jezdí dívat i fanoušci z Horních Dunajovic. Ti nebudou chybět ani na příštím závodě v Poříčí 
nad Sázavou, který se koná 16. července. 

 

autorem textu je Vojtěch Vlček 

 

 

Mohli jste se zúčastnit……. 

 

Setkání seniorů 
 V sobotu 27. dubna na 16,00 hod. pozvala obec důchodce neboli všechny dříve narozené 
na společenský večer do kulturního domu. Krásně připravena tabule čekala na 51 seniorů. 
Na úvod promluvil za obec pan Milan Reiter a další pozvaní - zástupce Agry, Policie ČR a 
zástupce Vodárenské společnosti, kteří mluvili k aktuální problematice. Mezi pozvanými 
byl i pan farář P. Klouček. Po chutné večeři - polévka, řízek, káva a zákusek, který nesmí ke 
kávě chybět, na hašení žízně limonáda, pivo nebo víno, které bylo od společnosti Agra - se 
tančilo a zpívalo až do 22,00 hod. Hrála hudba Sileta a zahráli nám i písničky na přání. 
Nechyběla ani oblíbená "Žabička", kterou se končí všechny vydařené  zábavy a 
plesy.  Všichni odcházeli v dobré náladě a spokojenosti domů. 
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Den otevřených sklepů. 
Opět po roce v sobotu 10. 6. 2017 otevřeli v Horních Dunajovicích  vinaři svá království. 
Počet návštěvníků, který byl oproti loňsku téměř dvojnásobný, ukazuje, jak zajímavé sklepy 
a vína v naší obci jsou. I když jejich počet oproti jiným obcím není nijak závratný, je co 
ukazovat a obdivovat  Též vína, dle slov návštěvníků, jsou přinejmenším nadstandartní. 
Návštěvníky čekali velmi pohostinní vinaři, kteří nabízeli vybrané vzorky vín. Všem 
zúčastněným sklepmistrům patří za kvalitu putování velký dík, jakož i 
návštěvníkům.  Celou akci výborně doplnila Domčická hospoda svou tradiční výbornou 
kuchyní a  večerním posezením u cimbálu. I když je stále co vylepšovat, tak úroveň této 
akce je silně na vzestupu. Hovoří o tom i to, že do naší obce se sjeli návštěvníci v podstatě z 
celé republiky. Tím vlastně dělají vinaři výbornou reklamu nejen sobě, ale i celé obci. 
Můžeme jen doufat, že lidem, kteří do celé akce šli, zůstane dosti elánu na roky příští. 
 
 

….. BABIČKO VYPRÁVĚJ …. 
 
Jahody 
Teď je právě doba zrání a sklizně jahod, pokud nám v letošním roce nezmrzly a kosi 
neozobali. V našich dětských letech se jahody nepěstovaly, ale zato na stráni v "Tóni" jich 
bylo dost. Rostly tam i maliny a troskavce. V zadní Tóni byly ostružiny, ale tam byl k nim 
špatný přístup, takže se o ně postarali ptáci.   Od poloviny června děti vyrukovaly s hrníčky 
do Tóně a večeře byla jedna báseň -  moc dobrá. Co se týče vůně a chuti, tak neměly 
konkurenci.  O nějaký den dozrávaly jahody v lese. Tam jsme chodili s rodiči a sbírali do 
konviček nebo džbánků, aby stála ta daleká cesta zato. Jahody rostly hlavně na "Davidce", 
ale našly se i jinde. Dřív se na mýtinách odstraňovaly pařezy - dalo to hodně práce, ale bylo 
dřevo. Lesní dělníci potom dostali mýtinu na tři roky k užívání. Ti ji celou překopali, prvním 
rokem zasadili brambory, dalším rokem zaseli žito nebo oves a třetím rokem se mohla 
mýtina zalesnit. A na takové čisté mýtině se jahodám dařilo. V dnešní době byly jahody 
vytlačeny agresivnějšími porosty a plevely. 
 
Jarmark 
Vychvalování a nabízení svého zboží - taková byla atmosféra jarmarků, které se konaly 2x 
do roka. Jeden na jaře a druhý na podzim.  Ne každá ves mohla pořádat tyto trhy, ale naše 
obec byla městys, proto to právo měla. Byla to událost nejen místní, ale pro lidi z celého 
okolí. Prodávající kramáři se sjížděli a stavěli své krámky od zámku až po obecní úřad. 
Některé stávaly i kolem Floriánku. Nejvíc jich však bylo na prostranství před Fialovýma. 
Prodávalo se všechno. Od talířů, hrnců, oblečení až po domácí nářadí, o které měli zájem 
hlavně chlapi. Lidé obhlíželi, nakupovali, ale hlavně také smlouvali, protože každý 
usmlouvaný padesátník byl dobrý. Mně maminka koupila kabát. Byl zelený s vlasem, který 
nosili a dodnes nosí myslivci. A hubertus proto, že mají jako patrona sv. Huberta. Byl mně 
hodně velký, tak jej maminka musela založit, ale takový se koupil proto, abych jej mohla co 
nejdéle nosit. Jak já jsem ten kabát nenáviděla, ale bylo po válce a tak jsme si vybírat 
nemohli. 

Autorkou obou článků je kronikářka Marie Černíková¨ 

Děkujeme všem, kteří se na tvorbě občasníku podíleli a rádi do budoucna přivítáme i další autory článků.  

Všem spoluobčanům přejeme krásné a pohodové léto, plné slunných dní, 

pohody a odpočinku. 

Zastupitelé obce Horní Dunajovice 
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