
 

 

 Vítání jara vínem 

 

 Jaro je roční období, na které se všichni těšíme. Po uplynuté tuhé zimě obzvláště 

vítáme sluneční paprsky, které začínají hřát a rozjasňují naše líce. 

 Dominantou této doby jsou „svátky jara“ – Velikonoce, jež jsou nejvýznamnějším 

křesťanským svátkem roku. 

 V našem vinařském kraji jsou tyto svátky úzce spjaty s pořádáním výstav vín. Ta 

letošní se koná v neděli 16. dubna 

v kinosále. Začátek je v 9 hodin. 

Svoz vzorků se uskuteční v pátek 

31. března od 17 hodin. Hodnocení 

vzorků proběhne v neděli 2. dubna 

v 9 hodin. Žádáme degustátory, aby 

se dostavili v hojném počtu a 

přispěli tak k co nejobjektivnějšímu 

hodnocení. Výstava se těší vždy 

značnému zájmu návštěvníků, kteří 

vesměs pochvalně hodnotí plody 

práce vinařů za uplynulé období. 

 Další významnou akcí tohoto 

druhu v naší obci budou Dny 

otevřených sklepů ve dnech 6. – 7. 

května. K dobré náladě přispěje i 

cimbálová muzika a místní ženský 

a mužský pěvecký sbor. 

 O tom, že dunajovická vína 

mají vynikající kvalitu, svědčí i ta 

skutečnost, že začátkem března na 

největší soutěži vín vyrobených z 

poslední sklizně Vinum Juvenale 

2016 se stal šampionem Ryzlink 

vlašský z Vinařství Šoman. V 

kategorii růžových vín získalo 

primát Vinařsví Tichý a oceněno bylo i Víno Holec-Petr Holec. 

 Přeji Vám hodně hřejivého jarního slunka a pohodu při skleničce vína.  
         Stanislav Lačík 
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Informace OÚ 

 Ve středu 8. března se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo 

bylo ing. Bravencem informováno o přípravách na vybudování nového kulturního sálu, 

schválilo „Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020“, projednalo možnost 

využití objektu Bílá růže (přestavba, odprodej). Pokud by někdo z občanů měl návrh, co 

s Bílou růží, je možné ho předat obci, popřípadě se zúčastnit příštího jednání 

zastupitelstva. Zastupitelstvo také odsouhlasilo převedení kanalizace ke sklepům do 

vlastnictví obce za částku 685 000 Kč, souhlas obci Bavory s napojením na kanalizaci a 

příspěvky spolkům z rozpočtu obce. Na závěr bylo zastupitelstvo informováno o záměru 

České pošty převést místní pobočku na jiný subjekt. Zastupitelstvo s uvedeným záměrem 

nesouhlasí a požaduje zachování stávající pobočky. 

 Od ledna probíhá realizace projektu rekonstrukce zeleně, který bude financován 

z dotace od SFŽP. V březnu byla provedena úprava kanalizace na ulici U Vodárny, kde 

došlo k odvedení drenážních vod z kanalizace do potoka. Od května se začne budovat 

kanalizace v ulici Úzká (vedle Bílé růže).   Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

Odpady 2016 

 V roce 2016 bylo na území obce vyprodukováno a odvezeno: 

292t komunálního odpadu, 29t velkoobjemového odpadu, 220t biologicky rozložitelného 

odpadu, 2,2t nebezpečných odpadů, 210t kalů z ČOV, 3,1t pneumatik, 36t papíru, 9,3t skla 

a 34t plastu. 

 Celkové náklady za likvidaci a třídění odpadů byly 1 485 943 Kč, občané na poplatcích 

zaplatili 852 000 Kč, příspěvek společnosti EKO-KOM byl 250 764 Kč a za odběr 

elektrospotřebičů jsme obdrželi 7 640 Kč. Z výše uvedeného je zřejmé, že obec dotuje 

odpadové hospodářství částkou 375 539 Kč, tedy asi 220 Kč na občana. Přestože tedy 

třídíme, tak se náklady nesnižují, pro rok 2017 by se měl navíc dále snižovat i příspěvek 

na třídění od společnosti EKO-KOM.    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 24. 3. 2017 bylo v aplikaci zaregistrováno 112 uživatelů, 58 s e-mailem a 35 

s mobilní aplikací. Aby bylo využití této aplikace smysluplné, je potřeba, aby se do ní 

zaregistrovalo co nejvíc obyvatel.    Mgr. Josef Hasník, starosta obce 
 

Pozor – v sobotu 8. dubna 2017 od 8 do 9 hodin  

sběr nebezpečných odpadů 

– sběrné místo na ulici Lípová (u stodoly) 

https://dolnidunajovice.mobilnirozhlas.cz/


Březen – měsíc čtenářů 
 

 „Četba pěkné knihy je nepřetržitým dialogem, v němž nás kniha oslovuje a naše duše 

odpovídá.“ Toto jsou slova André Mauroise. Je v nich mnoho pravdy – kniha nás poučí, 

pobaví, rozvíjí fantazii. 

 V naší knihovně jsme v minulém roce zapsaly 218 nových knih pro dospělé a 62 knih 

pro děti. Během roku jsme z výměnného fondu v Břeclavi přivezly 477 knih, takže je 

pořád z čeho vybírat. 

 V loňském roce si našich 161 čtenářů vypůjčilo 7 937 knih, na besedách se vystřídalo 

377 návštěvníků. 

 Snažíme se pro naše čtenáře nakupovat různé bestsellery a novinky. Mezi nejnovějšími 

knihami jsme zapsaly například všechny knihy mladého spisovatele Patrika Hartla – 

Okamžiky štěstí, knihu Prvok, Šampon, Tečka a Karel nebo Malý pražský erotikon. Život 

v Sovětském svazu v roce 1953 popisuje T. R. Smith v knize Dítě číslo 44. Společenský 

román Jojo Moyesové Než jsem tě poznala, pokračuje knihou s názvem Život po tobě. 

Spisovatel V. Vondruška vydal další knihu s názvem Dobronínské morytáty, od P. 

Hajného máme knihu Marie Baťová – první dáma Zlína. Především pro studenty jsme 

zakoupily knihy B. Hrabala Postřižiny, Slavnosti sněženek, knihu Deník Anny Frankové 

a další. 

 Všechny knihy, které si z našich 9 123 titulů můžete vybrat, najdete na našem on-line 

katalogu. 

 Těšíme se na vaši návštěvu                         Miroslava Lačíková 

 

Maminky opět uspořádaly tvořivou dílnu pro děti i dospělé 
 

 Opět se potvrdilo, 

že všechny ty 

přípravy a chystání 

stály za to. V sobotu 

11. března zaplnili 

místní kinosál tvořiví 

nadšenci. Nejen děti, 

ale i dospělí se 

zapojili do výroby 

jarních dekorací do 

svých domovů. 

Maminky si vyrobily 

krásné věnce, které 

ozdobí nejedny dveře 

v Dolních Dunajovicích. Děti si mohly vyrobit zajíce, odznak, motýlka, košíček na 

vajíčka, ptačí budku, slepičku či věneček ve tvaru ovečky. Největším hitem letošního 

jarního tvoření však byla práce se smršťovací fólií, která se po zapečení v troubě změnila 

v nádherný přívěšek. Nadšení dětí i rodičů nás nabilo k přípravám dalšího tvoření, které 

bude 9. prosince 2017, kdy se sejdeme na Vánoční dílničky. 

 Děkuji Všem, kteří se na organizaci podíleli.    Za maminky Jitka Benová 

 



 

Fašank  
 Doba od Popeleční středy do Velikonoc, tedy doba „půstu" ... bývala půstem hlavně 

od masa, tance a radovánek a dalších různých podob půstu, kdy si člověk odřekne něco, 

co je mu milé, aby byl posílen a připraven na Vzkříšení. Stejný název „MASOPUST“ se 

používá i pro vlastní oslavu konce hodování a začátku této masopustní doby, kdy máme 

žít střídměji. Proto se pořádají průvody plné veselí, peče se, vaří se a užívá se hojnosti 

naposledy před „Popeleční středou“, tedy před počátkem postní doby.  

 A jak se fašakové datum stanovuje? V kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc v úplňku 

poprvé po prvním jarním dnu (21. březen). Velikonoce potom ten rok začínají v pátek po 

takto vypočteném prvním jarním úplňku. Datum Popeleční středy se vypočte: od pondělka 

toho týdne, ve kterém jsou Velikonoce, odečteme 40 dní a máme datum Popeleční středy. 

Masopust potom trvá ode dne po svátku Tří králů - tj. 6. ledna - až do úterý, které předchází 

Popeleční středě. 

 Maškary a tanec měly 

pro naše předky kdysi 

mnohem hlubší smysl 

hospodářský. Tanec 

maškar (s medvědem, 

koněm) byly 

nejoblíbenějším tancem, 

kterým byla přikládána 

plodonosná moc, měl 

přinést kromě plodnosti 

bohatou úrodu na polích 

a prosperitu dobytka. 

Masopustní koledování 

má význam pro všechen lid, kdy už se skromné zásoby v domácnosti značně ztenčují. 

Masopustní masky bývaly a dodnes jsou velmi rozmanité. Některé, zejména ty zvířecí, 

mají velmi dlouhou tradici. Lidi vždy lákalo brát na sebe podobu zvířat a s ní i jejich 

vlastnosti - sílu, lstivost a další, které jim připisovali. Každá maska má typický způsob 

chování, podle něhož hraje svou roli. Každá postava vyjadřuje určitý typ, má své 

smysluplné zastoupení a skupina masek svým obchůzkováním právě v této době zajistí 

ochranu celé obce. Pro všechny bylo ale společné, že průvod masek zakončoval rozjásané 

období masopustu. 

 Ve fašankovém (masopustním) průvodu se často objevovalo parodování neoblíbených 

úředníků (letos dominovali deratizéři proti ptačí chřipce), některých profesí i lidských 

vlastností směšnými maskami. V souboru jsme vše pojali soutěživostí o tom, kdo bude 

mít lepší a vynalézavější masku, kdo provede větší skopičinu a pobaví vděčné diváky. 

Obchůzka od domu k domu, přičemž se zpívalo za zvuku ozembuchů a harmonik, 

tancovalo a žertovalo na adresu jejich obyvatel, či se omezilo jen půvabnou slovní 

zlomyslností. Vždy masky vinšovaly úspěšný hospodářský rok a zdravý a plodný dobytek. 

Případné průpovídky masek se vždy balily do náznaků a žertovných narážek. Masky byly 

někde pohoštěny a ještě dostávaly výslužku či peníze. 

 Fašank končil přesně se západem slunce (tak jak ve středověku), kdy se tradičním 

tancem „podšable“ či dalšími fašankovými tanci průvod dostal až na taneční parket na 

náměstí. Důležitým úkolem bylo pochovat basu.  Atrapa basy se na nosítkách vynesla a 



za bouřlivého oplakávání všech masek pohřbila na znamení, že si na ni v následujících 

týdnech nikdo nezahraje.  Nejprve se přečetl soupis hříchů, jichž se měla basa dopustit, a 

vyřkly se orodování. Další dolnodunajovické litanie se skládaly z humorné kritiky 

událostí, které se staly v naší vesnici v uplynulém roce, kterými fašankový farář se svým 

ministrantem humorně pobavil všechny, kteří na taneční parket došli na závěr fašankové 

obchůzky.  

 I tak zůstal smysl poskakování masek po dědině symbolickým ochráněním naší 

vesnice. A já pěvně věřím, že jsme všichni zúčastnění fašankového veselí naplnili tento 

rok o to, aby naše půvabná vesnička byla plná zdravého elánu a rozumu a byla plná 

hojnosti.    Za Dětský národopisný soubor Dunajek, z.s., Marcela Kurucová 
 
 

PROČ PŘISPÍVAT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 
 V pátek 6. ledna a v sobotu 7. ledna 2017 byla uskutečněna v Dolních 

Dunajovicích „Tříkrálová sbírka“ finančních darů pro charitu (milosrdnou lásku) – 

pomoc našim spoluobčanům, kteří se ocitnou v nouzi zdravotní nebo sociální, hlavně 

matkám s dětmi, starým a nemocným a pro hospicovou péči nevyléčitelně 

nemocným. 

 Naše obec se sbírky účastní od jejího vzniku, letos již po sedmnácté. Začalo ji 

olomoucké arcibiskupství v jubilejním dvoutisícím roce křesťanské civilizace. Od roku 

2001 se přidali věřící v celé ČR a postupně se přidávají i další lidé dobré vůle, kteří umí 

vidět jiné lidi v nouzi. 

 Sbírku organizuje Charita ČR s pomocí oblastních charit jednotlivých regionů, které 

ve všech obcích a městských částech získávají spolupracovníky – koledníky a jejich 

vedoucí. V našem regionu je to Oblastní charita Břeclav. Ta vedoucím koledníků (od 18 

let věku) dává oficiální pověření ke konání sbírky – kartičku, kterou má vedoucí viditelně 

na oděvu. Vedoucí skupinky koledníků (měli by být tři) nese obecním úřadem zapečetěnou 

pokladničku se znakem charity. Po vykonání sbírky je pokladnička na obecním úřadě 

rozpečetěna, peníze spočítány, zapsány a složenkou Charity odeslány na její účet. Služba 

vedoucích i koledníků je dobrovolná – neplacená. To jistě nevylučují drobné upomínky 

koledníkům (reflexní pásky, čaje, klíčenky nebo čelenky, …). Je milé, že občané, kromě 

příspěvku do sbírky, obdarovávají i koledníky (cukrovinkami či ovocem, horkým čajem). 

Koledníci jsou často děti základní školy či studenti. Místo toho, aby byli doma v teple, 

chodí v mrazu a větru, sněžení i dešti, od domu k domu, aby potěšili srdce lidí krásou 

svého mládí i kostýmů, zpěvem i přáním šťastných dnů nového roku a pobídli je tak k činu 

lásky. 

 V naší obci konalo letošní Tříkrálovou sbírku stejně jako loni 11 žen, které 

vytvořily 6 skupinek. Jménem Oblastní charity Břeclav jim vyslovuji poděkování. 

Jménem charity děkuji také vám, spoluobčané, kteří jste do sbírky přispěli. Darovali 

jste 42 240 Kč, v celém regionu Břeclav se vybralo 2 704 340 Kč. 

 Tříkrálová sbírka není pro církev, ani pro Romy nebo migranty z východu. Pro 

pomoc do zahraničí jde jen 5%, to je 5 Kč ze stokoruny, 5% jde na režii sbírky 

(cukry, letáčky, drobné dárky pro koledníky). Celých 90 Kč zůstává pro naše lidi v 

nouzi. I v ulicích naší obce vidíte červená auta se znakem charity – auta sester 

„domácí ošetřovatelské služby“ charity. Bez Tříkrálové sbírky by tuto službu musely 

plně platit obce, nebo by nebyla. Přispíváním sbírce, přispíváte sami sobě pro čas 

nouze. 
 Děkuji a přeji šťastné dny.     Anna Chrenová 



 

Dětské centrum SLUNÍČKO 
 

 Určitě jste to sami zažili. Máte malé dítě, spoustu kamarádek, 

které mají také malé děti, ale nemáte se v takovém počtu kde 

scházet. Tak jsme s kamarádkami maminkami, začali hledat místo 

na společné setkávání maminek s dětmi mladších 3 let. Ani ve snu 

nás nenapadlo, že za necelý rok budeme otevírat krásné dětské 

centrum. 

 Nepovedlo by se nám to bez podpory finanční i lidské. Velké 

poděkování za možnost otevřít toto centrum patří zejména vedení obce Dolní Dunajovice, 

které nám poskytlo prostory a pomohlo s žádostí o dotaci na vybavení prostor. Dále 

bychom chtěli moc poděkovat společnosti Innogy Gas Storage za poskytnutí této dotace 

v celkové výši 150 000 Kč, díky které jsme mohli tyto prostory přetvořit do podoby 

dětského centra. 

 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…). Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří přidali ruku k dílu a pomohli 

nám při realizaci. 

 Takže POZOR všichni - děti, maminky, tatínci i těhulky v neděli 2. dubna mezi 14. - 

17. hodinou přijďte do budovy Dr. Rennera a přilehlých prostor. Zakladatelky dětského 

centra pro 

Vás pořádají 

Den 

otevřených 

dveří. V sále 

bude 

probíhat 

diskotéka 

pro nejmenší 

a zároveň 

bude po 

celou dobu 

otevřena 

herna v 1. 

patře, kterou 

si můžete prohlédnout a dozvědět se více informací o provozu dětského centra Sluníčko.  

A proč vlastně tento název? Jak napsala jedna z maminek při diskusích na facebooku: 

„Mně osobně se nejvíc líbí Sluníčko. Sice to není nic originálního, ale je to milé, veselé, 

máme tu Slunný vrch a hlavně děti jsou naše sluníčka“.  Mgr. Nikola Miklová 

 



Ženy z Vinofruktu jsou absolutně nejlepší 
 

 V pátek 10. února hostil areál CHÂTEAU VALTICE již 13. ročník Mistrovství v řezu 

révy vinné, kterou každoročně organizuje Svaz vinařů ČR. Okolo 80 soutěžících 

rozdělených do kategorií Elite a Junior dostalo za úkol během 15 minut co nejkvalitněji 

ostříhat 25 hlav.  

 Komise složená z vinohradnických odborníků brala v potaz nejen rychlost a počet 

ošetřených hlav, ale také kvalitu řezu, jeho čistotu, ohleduplnost a celkový přístup ke keři. 

Vůbec poprvé za celou historii této soutěže obsadily všechny nejvyšší příčky v kategorii 

Elite ženy – závodnice pouze z jedné firmy, a to z Vinofruktu z Dolních Dunajovic ze 

skupiny CHÂTEAU VALTICE. Vítězka této kategorie a zároveň absolutní vítězka 

soutěže - paní Martina Klašková - si odnesla hlavní cenu soutěže – zlaté nůžky. Na druhém 

místě se umístila paní Vladislava Holcmanová, vítězka minulého ročníku, a paní Helena 

Palečková získala za svůj um krásné třetí místo. 

 Během celé akce nechyběl také doprovodný program v podobě odborných přednášek 

na téma zimní řez, prezentace partnerů soutěže, občerstvení a degustace valtických vín. 

Vše proběhlo v nově zbudovaných prostorách CHÂTEAU VALTICE a její Vinařské 

stodoly. Za slabého mrazu soutěžící stříhali v naší vinici Pod Reistnou a to odrůdy 

Rulandské bílé a Bouvierův hrozen. Spojení Mistrovství v řezu révy vinné a vinařství 

CHÂTEAU VALTICE není náhodné, vždyť tako skupina a především pak dceřiná 

společnost Vinofrukt Dolní Dunajovice je největším pěstitelem révy vinné u nás. Tato 

nejvýznamnější vinohradnická společnost u nás pak obhospodařuje téměř 600ha 

moravských vinohradů v okolí Dolních Dunajovic, vše v souladu s přírodou dle pravidel 

ekologického zemědělství. 

 Všem vítězným ženám děkujeme a ještě jednou gratulujeme. 
Pavel Herko, Vinofrukt Dolní Dunajovice 

Počasí roku 2016 
 V roce 2016 bylo celkem 71 dní teplota pod 0 °C, naopak nad 30 °C tj. tropických bylo 

v 39 dnech. Letních dnů tj. nad 25 °C bylo 102. Měli jsme i 6 dní, kdy teplota v noci 

neklesla pod 20 °C – to jsou tropické noci. Průměrná roční teplota byla 10,7 °C. Nejnižší 

teplota byla 14. ledna -14 °C, naopak nejvyšších 36 °C bylo 25. června. Úplně jasných 

bylo 45 dnů, naopak bez slunce bylo 106krát. 

 Za celý rok spadlo 547 mm srážek. Měli jsme celkem 14x bouřku, první byla 

19. května a poslední 5. září. 

 

Měsíc: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Průměrná 

teplota[°C] 
-0,3 5,2 5,8 10,5 16,7 20,9 21,8 19,8 16,5 8,5 4,0 -0,6 

Srážky[mm] 25 62 29 51 58 40 111 52 17 69 23 10 

 

 Leden i únor 2017 byla průměrná teplota podstatně nižší -5,4 a +1,2 °C. 

Pohodu a slunce v duši přeje Filip Hron. 

 

 



 
 

 

 

Narození 

 

Prosinec 
 

Natali Kovacsová 
 

Únor 
 

Marion Šmídová 

 

 

Úmrtí 
 

Leden 
 

František Šůstek  73 let 

Josefa Šůstková  74 let 

Petr Nechuta   86 let 

Petr Hrnčiřík   53 let 

Zlata Šafářová  92 let 
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Společenská kronika     
 

 

Jubilea 
 

Leden 
 

Františka Lukášová 

Jarmila Rampulová 

Bohuslava Marušíková 

Ludmila Zimmermannová 

Ing. Leoš Tichý 

Zdenka Galová 

Anna Frolichová 

Ludmila Kališová 

Antonín Mikša 

Gabriela Binková 

Anna Svobodová 

Karel Kňourek 
 

Únor 
 

Blažena Buchtová 

Jiří Švanda 

Božena Hynštová 

Jaroslav Malík 

Josef Hasník 

Emilie Křivánková 

Vlasta Ivanišová 

Marie Miklová 
 

Březen 
 

Marta Bilíčková 

Jaroslav Valerián 

František Penčák 

Kristina Lauerová 

Růžena Kopřivová 

Ing. Karel Figer 

Jindřiška Bartková 

Olga Dolníčková 

Jozefa Pantůčková 

Olga Hrdličková 

Anna Šubová 

Jan Buťák 

Rudolf Vrábel 

Vladimír Zbožínek 

Božena Machová 

 
uvede 

v sobotu 8. července 2017 

v sále Kina Dolní Dunajovice 

divadelní hru  

na motivy Starých pověstí českých 
  

Všichni jste zváni a o přesném 

termínu budete informováni 
 

Více na www.divadlolipa.cz 

 


