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Dunajovské kopce – spolek vinařů
Dunajovské kopce – spolek vinařů, je
nově vzniklý spolek, sdružující vinaře z obcí
Březí u Mikulova a Dolních Dunajovic, kteří
vyrábějí víno z hroznů vypěstovaných v
katastru právě těchto dvou podpálavských
obcí. Základní myšlenkou pro vytvoření
spolku byla touha propojit vinaře ze dvou
vinařských vesnic, kteří čerpají z jedinečného
terroir okolních dunajovských vrchů. Díky
unikátnímu půdnímu podloží, tvořenému
třetihorními mořskými sedimenty, především
vápenitými jílovci a pískovci, které místy
překrývají spraše,
vznikají vína
s
nezaměnitelným charakterem.
Jedinečnou příležitostí, kdy bude možné ochutnat tato exklusivní vína je 5. Přehlídka
otevřených sklepů, která se koná ve dnech 7. – 8. května 2016. Své sklepy otevře dvanáct
vinařů, kteří návštěvníkům nabídnou více jak 84 druhů špičkových moravských vín. V
každém vinařství bude možnost, v rámci zakoupené vstupenky, ochutnat minimálně 7
vzorků vín. Akci doplní také bohatý kulturní program. Vinaři opět vytvoří vinařskou
uličku, kde bude celý den hrát cimbálová muzika, mezi jednotlivými sklepy bude chodit
a s lidmi zpívat mužský a ženský pěvecký sbor. Po oba dva dny bude zajištěna pravidelná
autobusová doprava mezi obcemi. Bližší informace o připravované akci a předprodej
vstupenek naleznete na webových stránkách www.dunajovskekopce.cz nebo na
www.sklepyotevrene.cz
Lubomír Tichý, jednatel
Jménem ČZS bychom Vás po roce opět rádi pozvali na již 38. ročník Tradiční místní
výstavy vín, která se uskuteční na Velikonoční neděli tj. 27. března 2016 od 9.00 hod.
v sále místního kina. Cena vstupného je 170,- Kč k poslechu a tanci bude hrát cimbálová
muzika Hudci z Lanžhota.
Loňský rok byl pro vinaře mimořádně dobrý. Díky příznivému vývoji počasí byly
sklizené hrozny krásně vyzrálé, odrůdově typické a dosahovaly vysoké cukernatosti. Letos
jistě zaujmou, oproti minulým létům červená vína, kterým letní slunečné počasí, obzvláště
prospělo. Kvalitu stávajícího ročníku mohou návštěvníci posoudit u 516 přihlášených
vzorků vín, vzhledem k úspěšnému vinobraní se mají jistě na co těšit.
Lubomír Tichý, předseda výstavního výboru

Informace OÚ
24. února 2016 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na začátku jednání
byl předložen návrh na odvolání zástupce starosty pana Víta Záboje. Pro návrh hlasovalo
8 z přítomných 14 zastupitelů. Na uvolněné místo zástupce starosty byl navržen
Mgr. Vladimír Mikel, který byl 11 hlasy zvolen. Následně byl na uvolněné místo v radě
obce navržen Mgr. Josef Šuba, také on byl 10 hlasy zvolen. Mnoho občanů na jednání
zastupitelstva očekávalo prezentaci návrhů na stavbu nového kulturního sálu.
Ing. Bravenec, který měl návrhy prezentovat, se z rodinných důvodů omluvil. Prezentace
se bude konat v Sále Dr. Rennera v pátek 8. dubna v 19 hodin. Přijďte se podívat, jak by
mohl v budoucnosti vypadat nový kulturní sál. Představeny budou 4 varianty řešení a
součástí prezentace bude diskuze k představeným návrhům.
Záloha na stočné rok 2016: Z důvodu zvýšení ceny stočného k 1. 1. 2016 z 20,- Kč na
30,-Kč/m3 bez DPH, budou zálohy na rok 2016 v srpnovém inkasu vybírány ve výši 3/4
stočného roku 2015 a ne tak, jak bylo uvedeno ve vyúčtování za rok 2015, ve výši poloviny
stočného roku 2015. Cena 30,-Kč/m3+DPH byla schválena na zasedání zastupitelstva obce
dne 16. 12. 2015 (cena se zvýšila poprvé od roku 2001 a ve srovnání s VaK Břeclav je o
12,30 Kč za 1 m3 nižší).
Obec na podzim roku 2015 podala dvě žádosti o dotaci. První se týká chodníků na ulici
Rudé armády a druhá se týká opravy některých komunikací v obci. Výsledky obou
dotačních žádostí nám budou známy na konci dubna.
Obec Dolní Dunajovice připravuje výrobu a instalaci několika informačních tabulí s
mapou obce. Nabízíme podnikatelům možnost v mapě vyznačit místo provozovny a v
popisku u mapy přidat kontaktní údaje. Popisek by měl být v rozsahu: název, adresa,
telefon a jednořádkový popis. Rozhodnutím rady obce byla stanovena cena za umístění
jednoho bodu do mapy na 1000 Kč + DPH. Pokud budete mít zájem o zveřejnění Vaší
provozovny v připravované mapě, zašlete do 30. 4. 2016 objednávku na adresu obce.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Občanům Dolních Dunajovic
Od mého odvolání z pozice místostarosty obce Dolní Dunajovice, které proběhlo na
veřejném zasedání ZO dne 24. 2. 2016, uplynuly bezmála 3 týdny. Po obci, v okolí a na sociální
síti FB se mezi lidmi šíří různé zprávy. Oficiální zdůvodnění, či objasnění tohoto výjimečného
aktu – odvolání místostarosty - jsme se bohužel nedočkali. Jedinou informací byl otevřený
dopis zastupitele Mgr. Martina Pitry, který je zveřejněný na stránkách obce DD. Mám zato, že
je na místě, a považuji to minimálně za slušné vůči občanům, podat k celé věci prohlášení za
mou osobu.
Místostarostou obce jsem byl od 3/2013, kdy jsem vystřídal pana Luboše Hrona, který
odstoupil z této pozice v polovině volebního období z důvodu svého pracovního vytížení. V
řádných volbách v roce 2014 jsem byl ZO zvolen zástupcem starosty. Tuto funkci jsem
vykonával až do 24. 2. 2016.
Ať již jsem působil v komunální politice jako radní či později jako místostarosta, vždy jsem
se zajímal o dění v naší obci, o ZŠ, MŠ, o naše děti, důchodce, o veřejný a kulturní život. Měl
jsem možnost vítat nové občánky, oddávat novomanžele a také promlouvat na pohřbech.
Mnoho let jsem uváděl Dunajovické vinobraní, vánoční jarmark a hodečky. Za tyto poslední
tři roky jsem ani jednou nechyběl na zasedání RO či na zasedání ZO. Byl jsem přítomen u
mnoha jednání na obecním úřadě, při výběrových řízeních a při rozhodování o různých více či

méně podstatných věcech. S mnohým jsem mohl souhlasit, s mnohým ne. Avšak tak už to
bývá. Pokud někdo souhlasí se vším, je to podezřelé a něco se za takovým postojem skrývá.
Takový člověk buď nemá vlastní názor, nebo ho má a bojí se ho veřejně vyjádřit. A potom je
otázkou proč? Aby nemusel svůj názor obhajovat před okolím? Aby si to s nikým nerozházel?
… Moje maminka měla rčení, které to pěkně vystihuje. Říkávala: „Ani ryba, ani rak, hlavně že
plave.“ Osobně si myslím, že mít svůj názor a nebát se jej vyslovit nahlas je naprosto v pořádku.
Každý názor je totiž pouze jiným, dalším pohledem na tutéž věc. A čím více pohledů máme k
dispozici, tím správnější bude v konečném důsledku naše volba a naše rozhodnutí. Z toho také
vyplývá, že kdo se bojí jiného názoru, kdo se bojí diskuse, kdo se bojí vzít v potaz odlišný
názor či další pohled, tomu může zůstat skryta pravda, která však nemusí zrcadlit jeho názor a
jeho pohled na věc. Samozřejmě takový postoj může být někdy pohodlnější, protože pravdu
nemusí být vždy lehké unést a také to snižuje ohrožení ega.
V žádném případě nemám na očích růžové brýle a jsem si vědom obecné pravdy, že politika
je věc špinavá, že v ní slušný člověk nemusí obstát, aniž by si ušpinil svůj štít. Můj tatínek byl
ročník 1903 a já jsem se narodil v roce 1960. Také on říkával, že politika je špinavá. Asi to
platí a platilo již dávno.
Přes to všechno, jsem v roce 2006 vstoupil do naší obecní komunální politiky s
přesvědčením, že mohu být pro naši obec a pro občany obce Dolní Dunajovice prospěšný a
užitečný. Svůj prospěch a výhody jsem v tom nikdy nehledal ani neprosazoval. Nejsem
sběratelem pozemků, nemovitostí a postů. Mohu se každému podívat zpříma do očí a chodit
po naší obci se vztyčenou hlavou. Tento postoj jsem po celou dobu svého působení na OÚ
nezměnil a měnit jej nehodlám.
Nedávno jsem se doslechl, že v Anglii byl založen pěvecký soubor lidí, kteří vůbec neumí
zpívat a nemají hudební sluch. Stalo se tak na popud někoho, kdo právě takový byl, avšak velmi
toužil zpívat. Pokud někdo v tomto souboru zazpívá čistě a správně, musí být okamžitě
vyloučen, protože by jim to kazil.
A toto přesně vystihuje stav našeho ZO. Respektive zastupitelů, kteří neunesli mít mezi
sebou někoho, kdo odmítá zpívat falešně. Dovoluji si to tvrdit z důvodu, že ani po mých
opakovaných výzvách starostovi obce, přítomným radním a zastupitelům na posledním
zasedání RO jsem se nedozvěděl opravdové oficiální důvody mého odvolání. Na přímo
položenou otázku, co je tedy skutečným důvodem mého odvolání se mi bohužel nedostalo
odpovědi. Já sám za sebe mohu říci, že mnou odvedená práce a aktivita na obecním úřadě
nevykazuje žádné závažné pochybení, vlastní prospěch čí výhody. Během mého působení jako
místostarosty nebyla proti mně vznesena žádná výtka. Jako důvod mého odvolání udal
navrhovatel: 1) Dovolil jsem si napsat občanům Dolních Dunajovic novoroční přání, 2)
Vyslovil jsem názor, že spolek, který žádá obec o pronájem volných prostor, by měl být
nejdříve zapsán v rejstříku-existovat a za 3) starosta mi vytkl, že zápisy z RO, které jsem
pořizoval, nebyly vždy dokonalé. Moje odvolání není podloženo žádným důvodem, který by
mohl v normální společnosti obstát.
Protože však jsem člověk veskrze optimistický a pozitivní, nezbývá mi, než na závěr
poděkovat oněm 8 zastupitelům za to, že dali veřejně najevo, že mne mezi sebou nesnesou,
protože nejsem jako oni. Nechci být spojován s lidmi, kteří nechtějí slyšet pravdu, bojí se jiného
názoru a veřejné diskuze. Mně by se to zcela jistě lépe nepodařilo, ať bych konal s dobrým
úmyslem cokoliv a jakkoliv.
Považoval jsem za správné Vám podat informace a je na Vás, jaký obrázek si vytvoříte
sami.
Milí spoluobčané Dolních Dunajovic, přeji Vám lepší články ke čtení a lepší zítřky. Přeji
Vám lepší a zodpovědnější zastupitele, které si nejpozději ve volbách na podzim roku 2018
zvolíte.
Vít Záboj

MS ČČK Dolní Dunajovice - ukončení její činnosti
Dne 27. ledna 2016 se v sále Dr. Rennera konala členská schůze Místní skupiny
Českého červeného kříže v Dolních Dunajovicích za přítomnosti 37 členek.
Po jejím zahájení a přivítání přítomných předsedkyní pí. M. Martincovou tato pozvala
Kovácsovy, aby vystoupili se svým kulturním programem, ve kterém zahráli na housle a
zazpívali lidové písně od Zdeňka Baťky.
Dalšími body programu schůze byla zpráva o činnosti, ve které předsedkyně pí.
Martincová připomněla, že naše organizace již po několikáté pořádala v květnu oslavu
Dne matek, kterou financoval obecní úřad a v měsíci listopadu se uskutečnil zájezd na
vystoupení dechových souborů v Kulturním domě v Hodoníně. Se zprávou o hospodaření
za rok 2015 všechny přítomné seznámila ing. J. Machová, pokladní MS ČČK.
Dalším důležitým bodem programu členské schůze bylo, že předsedkyně pí.
Martincová seznámila všechny přítomné se situací ohledně Oblastního spolku (dříve
Okresního výboru) ČČK v Břeclavi: vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2015 ukončil svoji
činnost Oblastní spolek ČČK v Břeclavi u něhož byla Místní skupina Českého červeného
kříže v Dolních Dunajovicích registrována, se na výborové schůzi 11. ledna 2016 členky
výboru shodly na tom, že k vysokému věku členek této organizace a z důvodu, že dnes již
tato organizace neplní poslání a nevykonává práci jež byla podstatou založení této
organizace, z důvodu celospolečenského, končí činnost k datu 27. 1. 2016 i Místní skupina
Českého červeného kříže v Dolních Dunajovicích. Tímto konstatováním byly všechny
přítomné členky na schůzi srozuměny.
Na lednové výborové schůzi bylo dohodnuto, že na členské schůzi bude jako
poděkování zakládajícím členkám tehdejšího Československého červeného kříže
v Dolních Dunajovicích, který začal pracovat v r. 1953, předána kytička za jejich
dlouholetou práci, což se taky stalo. Jednalo se o tyto členky Marie Martincová (vstoupila
do organizace v roce 1953), Marie Hrabcová (r. 1954), Marie Slezáková (r. 1954),
Františka Lukášová (r. 1955), Marie Kořínková (r. 1955) a Růžena Válková (r. 1956).
Dále pak byla předána kytička pí. Evě Malíkové, která byla zakladatelkou kroužku Mladý
zdravotník při Základní devítileté škole v Dolních Dunajovicích.
Ani v letošním roce nechybělo blahopřání jubilantkám s předáním kytiček,
kterými byly pí. Marie Hrabcová, Žofie Popovičová, Anna Šubová, Marie Šimoníková,
Jiřina Langová a Marie Bartáková.
V bohaté diskusi, která následovala, všechny přítomné členky zavzpomínaly na práci
a činnost v této organizaci. Dále pak pí. Helísková požádala všechny přítomné, aby
sepsaly své vzpomínky na své působení v ČČK a spolu s různými dokumenty týkající se
činnosti Českého červeného kříže (původně Československého červeného kříže) které
mají doma, mj. i kroniku, která byla vedena od začátku činnosti v r. 1953, ale i průkazky,
známky, odznaky, diplomy, fotografie apod. do června 2016 předaly buď pí. Martincové,
nebo pí. Helískové, která je předá do Státního okresního archivu v Mikulově, kde budou
uloženy jako historický dokument o činnosti této organizace v Dolních Dunajovicích.
Alena Helísková, jednatelka MS ČČK

Šikovné ruce zaplnily kinosál
V neděli 6. března se zaplnil místní kinosál dětmi. Konalo se jarní tvoření, které
připravily maminky z
Dunajku. Děti si mohly
vyrobit jarní dekorace do
svých domů, či přání pro
maminku. Netvořily jen
děti, ale i maminky, pro
které jsme nachystaly k
tvoření věnec a vejce
technikou
artyčok.
Všechny
překvapila
hojná účast, až nečekaná,
což nás nabilo k
přípravám
dalšího
tvoření, které bude 4. 12. 2016, to totiž plánujeme Vánoční dílničky. Chtěla bych tímto
poděkovat všem, kteří se na tvoření podíleli.
Jitka Benová

Plesová sezona 2016 začala
Jako již tradičně
zahájil plesovou sezonu
Klub
důchodců
v
Dolních Dunajovicích.
Svůj již 17. společenský
ples jsme uspořádali v
sále místního kina dne
16. 1. 2016.
K tanci a poslechu
hrála dechová hudba
Petrovanka
pod
vedením pana Zdeňka
Březiny.
Všichni
návštěvníci
tohoto
plesu, starší i mladí, se
společně pobavili až do
brzkých ranních hodin.
Ples zpříjemnila bohatá tombola a nebylo účastníka, který by nevyhrál alespoň domácí
zákusky nebo láhev dobrého vínečka.
Tímto bych chtěla srdečně poděkovat všem sponzorům, kteří nám do tomboly přispěli.
Panu Josefu Kuřímskému za občerstvení, které nám zabezpečil a všem našim členkám a
členům, kteří s námi na pořádání plesu spolupracovali. Společně se budeme těšit na další
ročník!!!
Jitka Hanušková – jednatelka KD

MALÝ PROJEKT
Na začátku je vždy nápad. Při dobré vůli, podpoře a vhodných podmínkách je možná
realizace.
S nápadem přišel jeden z rodičů - zakoupí a zasadí každému z dětí 1. třídy strom.
Podporu a vhodné podmínky laskavě poskytl OÚ. O dobrou vůli bych ráda požádala
spoluobčany na ulici Poštovní, před jejichž domy výsadba na konci března proběhne.
Motivace, která nás žene, abychom dělali něco pro druhé, bývá různá. V našem případě
radost dětí či otázka ekologie. Prosociální chování (činy vykonané ve prospěch druhých
bez očekávání odměny) by v ideálním případě mělo být přirozenou součástí našeho bytí.
A právě děti jsou zrcadlem nás dospělých. Naše jednání a vzorce chování se v nich
uchovávají a odráží se v jejich dalším přístupu k životu, ostatním lidem a sobě samým.
A vždy se nemusí jednat jen o strom…
Mgr. Simona Buchtová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Oblastní charita Břeclav upřímně děkuje všem, kteří přispěli v letošním roce na
Tříkrálovou sbírku. Celkem se v naší obci vybralo 40 075 Kč, na Břeclavsku 2 523 780
Kč.
Vaše dary budou využity na rozvoj a realizaci těchto projektů:
• Oblastní ošetřovatelská služba – zabezpečuje odbornou zdravotní péči lidem v jejich
přirozeném domácím prostředí
• Charitativní pečovatelská služba – služba poskytovaná seniorům a zdravotně
postiženým občanům, kteří z různých důvodů potřebují zajištění běžného života pomoc
druhé osoby
• Domov sv. Agáty pro matky s dětmi – pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
• Dobrovolnické centrum při OCH Břeclav – koordinuje a metodicky vede
dobrovolnickou pomoc
• Nízkoprahové centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro muže a ženy poskytuje
služby lidem, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje
• Farní charity – dobrovolná pomoc sociálně slabým a potřebným lidem v nouzi
• V případě nenadálé události na humanitární pomoc u nás i v zahraničí
• Podpora vzniku a rozvoje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

DNS DUNAJEK pořádá v neděli 17. dubna 2016 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.
Za DNS Dunajek, Marcela Kurucová

Vážení spoluobčané,
jak už se stalo pravidlem, tak se v nepravidelných intervalech pokusím poskytnout
několik informací o dění v místní organizaci TJ Sokol.
V každém z předešlých příspěvků se za posledních několik let opakovalo vždy to samé
a to, jak se nám daří v soutěžním ročníku ve fotbale, jak nejsou hráči, jak děti nemají zájem
o sport a tak dále.
Dnes bych se rád zmínil o tom, že je tady parta chlapů různého věku, která má ráda
fotbal a proto se mu věnuje nejen sledováním v televizi, ale i tím, že se takřka pravidelně
snaží běhat po hřišti za kulatým nesmyslem a když se podaří v soutěžním utkání dát gól,
tak prožít pocit radosti, jak to známe z té televize, bohužel bez toho finančního
ohodnocení.
Od letošního jara se k nám vrací druhá skupina chlapů, která má místo kulatého šišatý
nesmysl a víc s ním hází než kopou. Jinak jsou na tom úplně stejně jako ti první.
Ta samá parta, až na nějaké výjimky se taky dokáže dát dohromady a zorganizovat
několik kulturních akcí pro desítky lidí, když jsou to Šibřinky, stovky lidí na Červencové
noci a Předhodové zábavě a taky víc jak tisíc lidí na tradičních krojovaných hodech.
Tyto akce kromě kulturního vyžití zúčastněných hostů přináší i nějaký výdělek, který
neslouží na uspokojení soukromých potřeb, ale rozplyne se v platbách za rozhodčí,
cestovné na mistrovské utkání, teplou vodu, praní dresů a spoustu dalších položek, které s
sebou organizovaný sport jako je fotbal a ragby přináší.
Důležitou částí toho všeho je taky prostředí, kde se může sportovní činnost provozovat.
V našem případě je to travnaté hřiště a kabiny. Jak jistě každý ví, tak tráva potřebuje živiny
a vodu, a když je dostane, tak roste a potom se musí posekat, tak se to děje celé vegetační
období. Bohužel samo se to neudělá a to je naše starost. My si musíme sami zajistit, kdo
to udělá a bohužel v dnešní době to nejde zadarmo. Samozřejmě naše prostředky jsou
omezené, a tak je důležité se zmínit o nepostradatelné pomoci ve formě finančního
příspěvku na údržbu od obecního úřadu.
Ještě je zde jedna důležitá činnost a to je zajištění, aby to všechno mohlo pokračovat
dál, protože nikdo není věčný. Proto se i my snažíme vést nejmenší generaci k radosti z
pohybu. V současné době nám chodí asi 12 dětí dvakrát týdně do tělocvičny. A protože je
za dveřmi jaro, tak už se těšíme, jak zase vyběhneme na trávník a čerstvý vzduch.
Závěrem už jen pozvání na některou z akcí ať už sportovní, fotbal a ragby nebo
kulturní, které budeme v letošním roce v hojné míře organizovat.
Roman Pekárek

Přehled kulturních a společenských akcí březen – červen 2016
Březen
27. března

Místní výstava vín

Duben
17. dubna
29. dubna

Jarní bazárek
Slet čarodějnic

Květen
7. - 8. května
8. května
28. května

Den otevřených sklepů
Den matek
Setkání s pěsničků

Červen
4. června
11. června
25. června

Dětský den
Dětské krojované hodečky
První prázdninová zábava

Společenská kronika
Jubilea

Narození

Leden

Prosinec

Františka Lukášová
Jarmila Rampulová
Bohuslava Marušíková
Ludmila Zimmermannová
Ing.Leoš Tichý
Ludvík Malý
Anna Frolichová
Ludmila Kališová
Gabriela Binková
Aloisie Paveláková

Filip Vaškovič
Filip Krupka

Únor
Blažena Buchtová
Oldřich Jurán
Josef Hasník
Emilie Křivánková
Vlasta Ivanišová
Marie Miklová

Leden
Evelín Volavková
Veronika Hanáková
Eliška Benová

Úmrtí
Prosinec
Milan Masaryk

48 let

Leden
Bohumil Kňourek

62 let

Únor
Josef Pitra
Mária Fildánová

52 let
75 let

Březen
Josef Bravenec
František Penčák
Kristina Lauerová
Ing. Karel Figer
Olga Dolníčková
Jozefa Pantůčková
Olga Hrdličková
Ladislav Kopřiva
Anna Šubová
Jarmila Školová
Vladimír Zbožínek
Božena Machová
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Pozor ! ! !
V pondělí 28. 3. 2016 se neprovádí svoz komunálního odpadu, svoz se uskuteční
až v úterý 29. 3. 2016.
V sobotu 16. 4. 2016 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů. Svozové vozidlo
bude přistaveno u sběrného místa na ulici Lípová od 8 do 9 hodin.

