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Starosta občanům

 Vážení občané,
dovolte, abych Vás v několika řádcích seznámil s děním 
v naší obci.
 Podařilo se nám dokončit stavbu prodloužení ulice 
U Vodárny – kanalizaci, vodovod, silnici a parkoviště. V celé ulici 
U Vodárny je položeno elektrické vedení do země, postaveno 
nové veřejné osvětlení a rozhlas. Byla vybudována nová tra-
fostanice. V současné době pokračují tyto stavební práce také 
na ulici U Rybníka, následně na ulici Nová a na ulici Polní. Dě-
kujeme všem za trpělivost. Víme, že mnohé stavby již měly být 
dokončeny. Věřte, že neustále vynakládáme nemalé úsilí na to, 
aby tomu tak skutečně bylo.
 Zaměřili jsme se také na zkrášlení kontejnerů na tanečním 
parketu, na úpravu záhonů v parku u restaurace Praha a také 
na prostranství před Obecním úřadem. Zde postavíme lavičku, 
aby si nejen naši senioři měli možnost sednout. Třeba při če-
kání na prodejce.
 Jednáme o umístění bankomatu v naší obci. Pokud vše dob-
ře dopadne, bude nainstalován v budově Dr. Karla Rennera na 
ulici Poštovní.
 Jistě jste si všimli, že opravujeme poškozené poklopy a po-
vrchy našich komunikací, obnovujeme nátěry zábradlí na mos-
tech, před školou a u školní jídelny. Plánujeme osadit truhlíky 
a zkrášlit tak lávku pro pěší přes potok u restaurace Praha. Po-
kud se tento záměr osvědčí, máme v úmyslu v následujícím 
roce instalovat truhlíky osázené květinami i na dalších místech 
v naší obci.

Návštěva v Dechticích
 Rádi jsme přijali pozvání a s výborem našeho klubu dů-
chodců  – předsedkyní paní E. Tiefenbachová, J. Hanuškovou 
a L. Zezulovou – jsme navštívili družební obec Dechtice na Sloven-
sku. Pozvaní jsme byli na výroční členskou schůzi místního sdru-
žení. Strávený čas jsme prožili v atmosféře nefalšovaného přátel-
ství, veselí a pohody. Zaposlouchali jsme se do přehledu činnosti 
místního spolku v uplynulém roce a konstatovali jsme, že se akti-
vity dechtického a našeho sdružení důchodců vzájemně prolínají.
 Také velmi vstřícné a konstruktivní setkání nás, starostů, po-
tvrdilo zájem obou obcí oživit vzájemnou družbu a spolupráci. 
Rádi bychom zorganizovali setkání těch, kteří si dříve dopisova-
li, navštěvovali a dnes by si rádi společně zavzpomínali. Došlo 

také na milé rozjímání s panem farářem, předsedkyní sdružení 
paní J. Pauerovou a se všemi přítomnými. Společně jsme si za-
zpívali a pochutnali si na bohatém pohoštění.
 Čas se nachýlil k devatenácté hodině a popravdě nebylo 
snadné opustit tuto milou společnost srdečných a upřímných lidí.
 Těšíme se na příští setkání a pokračování vzájemné družby 
našich obcí. První krůček současného vedení obce byl úspěšný 
a já z toho mám velkou radost.

Mimořádné zastupitelstvo
 Je škoda, že ze strany některých zastupitelů je neustále vyví-
jena aktivita rozdělující naši obec. Polopravdami a dezinformace-
mi jsou záměrně vytvářeny bubliny a fámy, které se nezakládají 
na pravdě. Poslední dezinformací tohoto druhu bylo šíření zpráv 
o připravovaném obnovení skládkování a pozastavení průběhu 
revitalizace skládky v lokalitě bývalé cihelny. Dokonce kvůli tomu 
svolalo 7 opozičních zastupitelů mimořádné zasedání zastupitel-
stva obce. Na tomto zasedání jsem prezentoval minulost i sou-
časný stav bývalé skládky. Vše bylo srozumitelně vysvětleno a vy-
čísleno zastupitelům i přítomným občanům. A bublina splaskla. 
A to stačilo jen přijít se zeptat, nebo přijmout nabízené pozvání 
na jednání Rady obce místo svolávání mimořádného zasedá-
ní zastupitelstva a to ještě na základě nepravdivých informací.
 Díky rozhodnutí vedení obce odstoupit od projektu, od čerpá-
ní dotací a zrealizovat výsadbu zeleně v lokalitě bývalé cihelny 
z vlastních prostředků a za vzájemné spolupráce všech zastu-
pitelů, obec ve výsledku ušetřila obrovské finanční prostředky, 
které může a bude využívat smysluplně. Špatných a obec po-
škozujících projektů z minulého období máme více. Zabýváme 
se jimi a hledáme pro obec ta nejlepší řešení, která by nadále 
nenavyšovala náklady za realizaci a udržení nevýhodných pro-
jektů, na které obec nemalými finančními částkami doplácí. Kdo 
byl na mimořádném zastupitelstvu obce, mohl a jistě si udělal 
svůj vlastní obrázek.
 Neustálé a bezdůvodné ataky opozice vůči současnému 
vedení naši obec jenom poškozují. Zastupitelé mají hájit zájmy 
obce a zájmy občanů. Pokud budeme bojovat mezi sebou, naše 
obec bude prohrávat. Takto vynaložený čas a energie by mohly 
být využity smysluplně ve prospěch nás všech.

Vít Záboj, starosta obce
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Ukliďme naši obec

 V sobotu 4. května 2019 jsme zorganizovali akci, při níž jsme 
chtěli udělat něco pro nás všechny trochu z jiného soudku. Po-
časí nám přálo a mohli jsme uklidit asi nejhorší úsek v našem 
katastru, kterým je okolí bývalé skládky. Cestu, která vede od 
brány a zatáčí vlevo za skládku k vinohradům, si mnozí z nás 
pletou s popelnicí. Na této trase, dlouhé pouhých 300 m, jsme 
za 2 hodiny posbírali neuvěřitelné množství odpadu, kdy trak-
torová vlečka přetékala do všech stran. Z vedení obce se úklidu 
zúčastnil pan starosta, paní místostarostka, ale také někteří ze 
zaměstnanců. Všichni zúčastnění pracovali s obrovským nasa-
zením, za což jim patří velký dík.

 Po akci jsme si společně vychutnali dobrý pocit z odvedené 
práce, opekli špekáček a naplánovali opakování akce v dubnu 
2020. Věříme, že se v příštím roce přidáte k nám a pomůžete 
naší přírodě od toho, s čím si opravdu neporadí.

ŽÁDÁME TÍMTO VŠECHNY OBČANY, ABY NEUKLÁDA-
LI ODPAD NIKAM JINAM, NEŽ JE SBĚRNÝ DVŮR NEBO HO 
ODVEZLI NA MÍSTA K TOMU URČENÁ, TZN. STKO MIKULOV 
nebo ZEPIKO NOVOSEDLY, případně ZEPIKO ŽABČICE!

Lenka Hrabalová, místostarostka

Okolí rybníku

 V minulém zpravodaji jsem Vás informovala o soutěži 
„Jak si představujete okolí rybníku“, která byla vyhlášena do 
15. dubna 2019.
 Do soutěže se zapojila paní Anna Pregetová a pan 
Zdeněk Bravenec. Za jejich aktivitu a návrhy jsme rádi a dovolí-
me si je ocenit pamětní knihou s poděkováním. Velice nás těší 
také to, že se s jejich návrhy shoduje i naše představa, jak by 
okolí rybníku mělo vypadat a prvky z návrhů se určitě objeví 
i na místě samém.

Lenka Hrabalová, místostarostka
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naše sportovce. Ze soutěží ve vybíjené, přehazované a z atletic-
kých závodů si přivezli spoustu medailí.
 Aby se dětem ve škole dařilo co nejlépe, je nesmírně důleži-
tá vzájemná spolupráce mezi námi-učiteli a rodiči. Jsme velmi 
rádi, že mnozí z nich využili příležitosti a podívali se do školy 
v rámci Dne otevřených dveří. Přišli tak podpořit své ratolesti 
přímo v akci. Někteří byli tak stateční, že neváhali a společně se 
svými dětmi si například napsali diktát. Akce byla zdařilá a my 
věříme, že příště do školy zavítá ještě více rodičů.
 Červen je pro všechny školáky velmi oblíbený měsíc. Je sice 
poněkud hektický, ale prázdniny jsou už tak blízko! Navíc z těch 
dní, kdy se děti doopravdy učí, určitou část ještě ukrajují školní 
výlety a jiné veskrze příjemné akce. Pevně věříme, že ty letošní 
se všem vydaří, že si z nich děti odnesou spoustu výjimečných 
zážitků a dobrodružství, které budou sdílet se svými kamarády. 
Zbývá jen rozdat závěrečná vysvědčení a hurá na prázdniny.
 Dovolte nám, abychom na tomto místě popřáli krásné 
prázdniny nejen našim dětem, ale i jejich rodičům a všem přá-
telům školy. Zároveň klidnou dovolenou přejeme i sami sobě, 
protože si ji už opravdu zasloužíme.
 Krásné prázdniny!

Za zaměstnance ZŠ Mgr. Hana Pokorná

MŠ informuje

 Během letošního zápisu do mateřské školy, který se konal 
2.  května 2019, bylo zapsáno celkem 17 dětí, z nichž 14 bylo 
přijato k předškolnímu vzdělávání. S rodiči nově přijatých 
dětí jsme se následně sešli na informativní schůzce v sále 
Domu Dr.  Karla Rennera, kde byli psycholožkou Mgr. Šárkou 
Pantůčkovou seznámeni s problematikou adaptačního období 
během nástupu do MŠ. Byly jim také zodpovězeny např. otázky, 
jak dětem nástup do MŠ ulehčit a co všechno by děti měly při 
nástupu do MŠ zvládnout a umět.
 V uplynulých měsících jsme s dětmi zažili spoustu nové-
ho. Společně jsme zvládli plavecký výcvik v Hustopečích, jeli 
jsme na výlet do ZOO Sedlec, kam děti vezly jako dar pro 

ZŠ informuje

 Od března, kdy jsme naposledy prostřednictvím stránek 
obecního zpravodaje informovali o dění ve škole, uteklo sot-
va pár měsíců a my se opět hlásíme s novou dávkou aktualit 
ze školy. Navzdory nepříliš dlouhé době přibylo poměrně velké 
množství událostí, o kterých stojí za to si přečíst.
 Jednou z nich je bezesporu zápis do první třídy. Ten náš pro-
běhl 8. dubna 2019. V doprovodu rodičů dorazilo do školy cel-
kem 32 natěšených předškoláků, z toho 22 dětí v Dunajovicích 
a zbývajících deset v Perné. Některým dětem byl doporučen 
odklad školní docházky, takže pokud se nic nezmění, v září přiví-
táme 17 prvňáčků ve škole v Dolních Dunajovicích a 6 prvňáčků 
v Perné. Už teď se na ně moc těšíme.
 V měsíci dubnu se naši žáci vypravili do Archeoparku 
v  Pavlově, procvičili se v dopravní výchově a také zapoji-
li do celostátního projektu s názvem Ukliďme svět, ukliďme 
Česko. V rámci něj nejprve do školy zavítali pracovníci firmy 
STKO Mikulov, kteří formou různých her a soutěží s dětmi zo-
pakovali, jak může každý z nás chránit životní prostředí a jak 
správně nakládat s různým typem odpadu. Poté již děti vyrazily 
do terénu vybavené pracovními rukavicemi, pytli na odpadky 
a sbíraly a sbíraly. Během projektového dne se jim podařilo vy-
čistit velkou část veřejného prostranství obce. Všichni pracovali 
velmi pilně a neohroženě se vrhali pro odpadky i do obtížně 
přístupných míst. Mnozí byli tak stateční, že v potoce málem 
utopili boty. Věříme, že se stanou inspirací i pro ostatní obyvate-
le, kterým není prostředí naší obce lhostejné.
 Také květen byl poměrně pestrý. Naši žáci mimo jiné ab-
solvovali návštěvu Ekofestivalu v Mikulově, filmové představe-
ní, nebo dějepisnou exkurzi v Osvětimi. Předposlední květnový 
den ozvláštnil branný den. Pokud se vám právě vybavily igelito-
vé pytlíky na rukou a házení granátem, tak se nelekejte. Dnešní 
děti naštěstí netuší, že jejich rodiče ve škole pravidelně nacvi-
čovali, jak a v čem nejlépe zalehnout k epicentru jaderného vý-
buchu. Nicméně také ony musí být připraveny na různé krizové 
situace. Například proto, aby věděly, jak se mají zachovat během 
povodně či jiné výjimečné události, jak nejlépe poskytnout první 
pomoc atd.
 Proběhla také celá řada soutěží, v rámci kterých nás naši 
žáci mnohdy velmi úspěšně reprezentovali. Byla to například 
dopravní soutěž, recitační soutěž, Pythagoriáda, či nejrůznější 
sportovní klání. Na tomto místě je potřeba pochválit zejména 
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 Další novinkou je zavedení tzv. čipového systému. Každý, 
kdo má zájem o stravování ve školní jídelně, si musí opatřit čip 
(zálohová platba 100 Kč), který mu umožní vstup do budovy 
školní jídelny a zároveň slouží k evidenci odebraných obědů.
Na webových stránkách školy si mohou držitelé čipové karty 
v odkazu ŠJ vybrat, přihlásit a odhlásit obědy na následující den, 
vždy do 14.00 hodin pohodlně z domova.
 V měsíci květnu proběhla mezi strávníky anketa týkající se 
spokojenosti se službami školní jídelny. Z odpovědí na anket-
ní otázky vyplynulo, že v poskytování výběru mezi dvěma jíd-
ly se bude nadále pokračovat. Práce kuchařek byla hodnoce-
na známkami 1–5 jako ve škole. Výsledná známka byla 1–2, 
což svědčí o spokojenosti strávníků. Za získání velmi dobrého 
hodnocení patří dík kolektivu kuchařek školní jídelny. Věříme, že 
kladné hodnocení naláká další strávníky z řad občanů naší obce.
 Ve školním roce 2019/2020 dojde ke změně v úhra-
dách stravného. Podrobné informace budou zveřejněny na 
webu školy.

Za kolektiv zaměstnanců školní jídelny Jana Snášelová

Krojové hody v Dolních Dunajovicích

 Slavnost krojových hodů patří v naší obci k nejvýznamnější-
mu svátku.
 Čas, kdy se setkává rodina a přátelé. Většina z nás se vždy 
s  blížícím termínem podvědomě těší. Jsou pomyslným vyvr-
cholením letní práce i chvilek odpočinku.
 Vedení obce si plně uvědomuje význam tohoto svátku. Cítí 
jako svoji povinnost a slušnost vůči občanům zaštítit tuto slav-
nost a tím garantovat její průběh, úroveň, prestiž. Přebráním od-
povědnosti a garance zajistí vedení obce, že očekávání všech 
občanů bude naplněno a krojovým hodům bude zajištěna po-
třebná kontinuita.
 Do organizace krojových hodů vstupuje obec Dolní Duna-
jovice jako garant a vytváří správné komunikační, organizační, 
realizační prostředí pro krojovanou chasu a spolek, který v kon-
krétním roce hody organizuje.

zvířátka jablka a mrkve a navštívili jsme zábavný vědecký 
park VIDA v Brně.
 Starší děti se zúčastnily výletu do ekologického centra 
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde se dozvěděly zajímavosti 
o louce a životě na ní. Jako další je naplánovaný výlet pro před-
školní děti do Mikulova či do Mikulčic na Slovanské hradiště, kde 
doufáme, že se bude dětem líbit a dozví se spoustu zajímavostí.
 V měsíci červenci bude mateřská škola otevřená, provoz 
však bude probíhat pouze v jedné třídě, v měsíci srpnu bude za-
vřeno. Budovu MŠ v tuto dobu čeká úprava v podobě malování 
některých místností a chodeb.
 Přejeme krásné prázdniny a v září se těšíme na stávající 
i nové děti.

Za zaměstnance MŠ Bc. Veronika Cenková

Informace ze školní jídelny

 Ve školním roce 2018/2019 došlo ve školní jídelně k něko-
lika změnám. Od září jsou jídla připravována novým zdravějším 
způsobem – vaření v páře v konvektomatu.
 V listopadu byly také rozšířeny služby jídelny. Strávníci mají 
od té doby možnost vybírat si jednou za čtrnáct dní ze dvou 
nabízených jídel.

6
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 Chápeme velké úsilí spolků a krojované chasy při organizaci 
našich hodů. Jejich organizace je spojena s obrovskou časovou 
náročností, obětováním velkého množství osobního volného 
času. Vzhledem k riziku proměnlivosti počasí v termínu duna-
jovských hodů není garantovaný výdělek. Vstupem obce do 
organizace hodů se snažíme ponížit rizika pro spolky a krojo-
vanou chasu. Hody jsou naším společným svátkem, proto pod-
pořme jejich průběh a usnadněme cestu těm, kteří za krojovými 
hody stojí.

 Rozložení úkolů, povinností a bonusů mezi obec Dolní Duna-
jovice, krojovanou chasou a organizující spolek je následující:

Obec
- garant krojových hodů
- umožní místním organizacím chopit se pořadatelské činnosti
- zajistí po konzultaci s krojovanou chasou dechovou hudbu 
a zajistí úhradu za její službu
- zajistí společně s krojovanou chasou oslovení potenciálních 
nových členů chasy
- zajistí dle potřeby kvalifikované tanečníky a zpěváky pro ná-
cvik na hodových zkouškách krojované chasy
- zajistí prostory ke zkouškám pro chasu
- zajistí finančně jedno z pěti sól reprezentující obec
- zajistí oslovení spolků inklinující k folklóru k účasti do hodo-
vého průvodu
- zajistí po konzultaci s krojovanou chasou plakáty na celou akci 

a propagaci akce (kulturní noviny, rádio, televizní propagaci)
- starosta obce osloví a pozve krojovanou chasu na páteční 
pohoštění
- zajistí možnost využití obecní techniky a strojů při přípravě hodů
- obec zajistí obědy a večeře pro dechovou hudbu, oběd účast-
níkům jízdy pro máju
- zajistí v součinnosti s krojovanou chasou komunikaci s decho-
vou hudbou
- zajistí dohled nad chodem kulturní akce, v případě nepříznivé-
ho počasí zajistí sál
- obec pověřuje kulturní radu zajištěním komunikace mezi obcí, 
organizujícím spolkem a krojovanou chasou a zajištěním výše 
uvedeného

Chasa
- organizuje hodové zkoušky
- osloví potenciální nové členy chasy a inklinující spolky do 
krojového průvodu
- zajistí přípravu sól, vína a zapůjčení krojů
- zajistí dřevo na máju, májky, jeřáb na postavení i sundání máje, 
dovoz máje, tesaře, kováře a bezpečnost na tanečním parketu
- zajistí přípravu posezení a stanů organizaci
- zajistí hodovou přípravu kostela
- zveřejní plánovanou trasu odpoledního průvodu pro 
obyvatele obce
- dodrží kvalitu, úroveň hodů a čistotu folklóru, zejména:
 dodržování typických tradic pro naši obec, jako je například  
 zvaní po obci, obchůzka děvčat, taneční sóla pro rodiče, ve- 
 černí účast v kroji na tanečním parketu, aktivní zavádění hostů  
 při průběhu tanečních sól, vítání přespolních chas, přítomnost  
 v kostele při hodové mši
- projevení maximální snahy v přítomnosti na tanečním parketu
- patřičné chování s úctou ke kroji, jakožto slavnostnímu oděvu

Organizace
- zajistí občerstvení, nápoje pro hosty krojových hodů
- nachystá taneční parket (lavičky, stany), sociální zařízení (hy-
gienické potřeby)
- zajistí personál ke vstupu a prostor s občerstvením, vstupenky 
a pásky na ruku pro účastníky hodů
- zajistí úklid prostoru během a po akci
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Mužského pěveckého sboru. Toto těleso vzniklo v roce 2001. 
Má 16 aktivních členů, kteří se pravidelně jedenkrát týdně schá-
zejí na zkouškách. Vedoucím soboru je Ing. Pavel Bravenec. Vě-
kový průměr členů je 59 let. Na první pohled se to zdá být vy-
soké číslo, ovšem v porovnání s okolními sbory patříme mezi ty 
„mladší“. Sbor natočil dva nosiče CD, z toho první ve spolupráci 
s Ženským pěveckým sborem.

Stanislav Lačík

Zpívání mužských sborů

 Mezi nejvýznačnější akce sboru v roce patří zpívání muž-
ských sborů. To letošní se uskuteční 7. července s názvem 
„A  když dojde sobotěnka“. Vystoupí na něm místní zpěváci, 
dále sbory z Novosedel, Nedakonic, Šardic, Lanžhota, Lozorna, 
Panimáj z Moravan, Ždánic a Žabčic.
 Začátek je v 17 hodin na tanečním parketu, od 19 hodin 
následuje beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou Husaři. 
Mužský pěvecký sbor zve příznivce lidové písně a muziky na 
tuto jedinečnou akci.

Stanislav Lačík

 Bonusy, zisky z krojových hodů se rozdělují dle následujícího 
pravidla:

Chasa
- výtěžek ze sobotního a nedělního zvaní po obci
- výtěžek ze sól během hodů
- 1/3 zisku ze vstupu

Organizace
- výtěžek z prodeje občerstvení a nápojů
- 2/3 zisku ze vstupu

 Při sestavování nového systému organizace krojových hodů 
využila obec této možnosti k sepsání pravidel, tradic, scénáře 
průběhu hodů po stránce folklórní a sepsala jej do podoby fol-
klórního hodového pásma. S ním byla stávající krojovaná chasa 
na osobním setkání s vedením obce obeznámena. Manuál kro-
jových hodů je chápán jako soupis pravidel průběhu hodů, pra-
vidlo, které zajistí dodržení zažitých tradic v budoucích časech.
 Podoba tohoto folklórního hodového pásma je detailně po-
psána na webových stránkách naší obce.
 Pevně věříme, že nastavením tohoto nového systému orga-
nizace průběhu krojových hodů se zajistí jejich pohodová, pří-
jemná atmosféra, úsměv na tváři nás všech. Budeme rádi, když 
bude tato obecní slavnost svátkem, chvílí pro setkání rodin, 
přátel na tanečním parketu.

Za KRDD Miroslav Kovács

Folklorní život v obci

 Folklorní život v naší obci je dosti bohatý. Zapojuje se do něj 
řada institucí.
 Jsou to Ženský a Mužský pěvecký sbor, Dětský národopisný 
soubor Dunajek, dále Chasa, Tenisový klub, Český zahrádkářský 
svaz, Klub důchodců i řada vinařů.
 V minulém čísle Zpravodaje byl prostor věnován Ženské-
mu pěveckému sboru, tentokráte bych se pozastavil u místního 
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Den matek

 Již nedílnou součástí kulturních akcí je oslava Dne matek, 
při které se každoročně scházíme. Několikátý rok si přípravu 
a organizaci této akce bere na svá bedra za podpory obce Sbor 
pro občanské záležitosti. Ten připravuje občerstvení pro ma-
minky formou kávy, koláčků, pro děti malé odměny za vystou-
pení a kytičky pro maminky. Také zajišťuje atraktivní program, 
který byl v letošním roce opravdu bohatý. Nejen maminky, ale 
i všichni návštěvníci místního kinosálu, ve kterém se díky ne-
přízni počasí tato akce konala, se mohli těšit z velmi pestrého 
kulturního zážitku.
 Děti z mateřské školy si pod vedením svých učitelek připra-
vily veselé zpívání, tanečky ale i básničky, při jejímž odříkávání 
do mikrofonu se mezi sebou vtipně předháněly.

 Jak to asi probíhá, když se „komáři žení“ nám předvedl dět-
ský národopisný soubor Dunajek ve svém pěveckotanečním 
pásmu. Letos nově předvedli svůj um žáci základních umělec-
kých škol v Mikulově a V. Bílovicích, Eliška Bařinová na violon-
cello, Rudolf Kroupa společně s Michaelem Šomanem ukázali, 
jak jim ladí kytara se saxofonem, za doprovodu klavíru, na který 
hrál Miroslav Kovács, zazpívala jeho sestra Amálie.
 To, že je tanec baví a každé vystoupení si užívají na sto pro-
cent, všechny přesvědčila Šťastná posádka, která má v těchto 
dnech za sebou mnoho tanečních úspěchů.

 A nesměl chybět ani folklórní program. Tradičně si svou 
sadu písniček pro maminky připravily místní ženy z ženského 
sboru a nezaháleli ani mužáci. Zazněla také dvě dueta za do-
provodu cimbálu, která si připravily Jarmila a Amálie Kovácsovi 
a Anna Drobiličová s Pavlem Karlíkem.
 Vyvrcholením celého programu a svátečního odpoledního 
setkání nás všech bylo příjemné vystoupení hostů, a to manželů 
Osičkových z Lanžhota. Zaznělo několik známých lidových pís-
niček, které si na vyzvání pana Osičky zazpívali všichni přítomní. 
Nechybělo ani humorné slovo a vyprávění zážitků, kterými pan 
Osička nešetřil, a které byly odměněny ze sálu hlasitým smí-
chem a potleskem.
 Celým programem prováděla místostarostka Lenka Hrabalová. 
Věřím, že se u podobných oslav v obci budeme setkávat nadále, 
a budou nám zpříjemňovány zajímavými a talentovanými hosty 
a účinkujícími, jako tomu bylo nyní.

za KRDD Pavel Karlík nejml.

Setkání s pěsničkú

 Moravské Slovácko, oblast mnoha regionů, ukazující pestrost 
krojů a různorodost písní a tanců. A právě tento aspekt moh-
li porovnávat účastníci prvočervnového „Setkání s pěsničkú“, 
které uspořádal místní ženský pěvecký sbor za krásného slu-
nečného počasí na tanečním parketu. Členové sboru si již po 
několikáté zakládají na pestrosti a atraktivnosti celého programu 
a jinak tomu nebylo ani letos.
 Pozvání na tuto folklórní událost přijalo několik sboru z celé-
ho jihu Moravy ale i ze Záhorí. To přijela reprezentovat děvčata 
z Kuklova na Slovensku. Oblast Podluží, krásných táhlých písní 
a bohatých krojů byla zastoupena děvčaty z Lanžhota a Tvrdonic. 
Hned z vedlejšího regionu Hanáckého Slovácka přijel ženský sbor 
z Čejkovic, zato kraj moravské slivovice, oblast strážnického dol-
ňácka děvčata ze Znorov.
 A aby celé odpoledne nebylo jen o sborovém zpěvu, program 
obohatil i o tance národopisný soubor Břeclavan za doprovo-
du cimbálové muziky Břeclavanu. Představili tance z  oblasti 

9
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 Velký dík patří také všem sponzorům, vinařům a příznivcům 
našeho sboru, bez nichž by se celá akce nemohla uskutečnit. 
Velké poděkování patří také obci Dolní Dunajovice za jejich 
snahu a podporu.
 Nezbývá nic jiného, než sboru popřát mnoho elánu a energie 
do pořádání dalších folklórních událostí, a aby udržely nastave-
nou úroveň těchto místních kulturních akcí v naší obci.

Za KRDD Pavel Karlík nejml.

Polokulaté Dětské krojované hodečky

 Stárci a stárky, ovšem o něco menší, avšak u nás se už 
tato varianta malých stárků a stárek stala tradicí. Letos se dne 
8.  června 2019 již po patnácté uskutečnily Dětské krojované 
hodečky.
 Za příjemného, až letního počasí, se vypravil průvod kro-
jovaných dětí ze souboru Dunajek a hostů z folklórních sou-
borů pro první stárečku, kterou letos byla Anička Studynková. 
Hlavní stáreček, Alex Havlásek, společně se všemi krojovaný-
mi si stárečku „vyzvedl“ před domem svým zpěvem a verbuň-
kem. Dlouhý krojovaný průvod se přemístil na taneční parket, 
kde probíhal hlavní program. Slibem panu starostovi získaly 
děti z Dunajku „hodové právo“ a za účasti hostů ze souboru 
Písečánek z Písku a Lužičánku z Lužic, kteří se při této příle-
žitosti představili svými vystoupeními, bylo odstartováno ho-
dečkové taneční odpoledne.
 Nevšední kulturní i výtvarný zážitek zajistilo vedení 
DNS Dunajek v podobně folklórních dílen, jako letošní novinku. 
Návštěvníci si mohli vytvořit odznak, placku s vlastním moti-
vem, přívěšek z korku, drátkovaného ptáčka a také si nechat 
namalovat na tvář lidový nebo folklorní motiv. Děti bez kroje 
využily i možnost nechat si namalovat na obličej zvířátko, a tak 
se nám po tanečním parketu pohybovaly kočičky, pejsci či ty-
gříci. Mezi návštěvníky na hodečkách jsme zaznamenali i býva-
lé členy souboru, kteří se přišli podívat, zatancovat si a hlavně 
podpořit své pokračovatele. Ti také jednou dorostou a budou 
moci podporovat tradice, které jsou jim v souboru vštěpovány 

Dolno-rakouska tzv. lendlery a chlapecký tanec ze Sedmihrad-
ska, dále Pozdišovské miniatury z Východního Slovenska a hro-
zenské tance z Kopanic. Jejich výkony a taneční umění byly 
oceněny velkým potleskem. Cimbálová muzika Břeclavanu 
také doprovodila místní sólistku, a to Amálku Kovácsovou hned 
ve dvou vstupech s písněmi Zazpíval slavíček a Před naším, 
za naším. V duetu si zazpívala vedoucí místního sboru Zdeňka 
Karlíková s vnukem Pavlem známou píseň od lanžhotské skla-
datelky Rózky Horákové-Na lanžhotském poli.

 Velkým překvapením bylo na úvod celého pořadu trio se-
ster Bartošových z Lanžhota, které zazpívaly krásnou podlu-
žáckou táhlici „Ťažko temu kameňu“. Program byl opravdu na-
bitý a pestrý jak písněmi typickými z různých oblasti Moravy, 
ale i  tanci. Lanžhotské zpěvačky svým vstupem vzpomněly 
100.  výročí narození Boženy Šebetovské, tvrdončanky si při-
pravily staré podlužácké písně, mnohdy již opomíjené a tře-
ba čejkovjanky secvičily svižnou sadu proloženou humorným 
slovem a scénkami. O konferenci celého pořadu se postarala 
a pěkným slovem celý podvečer provedla nová členka sboru, 
paní Anna Bařinová. Z reakcí všech návštěvníků, jak slovních 
ale i třeba potleskem bylo vidět, že vysoká úroveň a kvalita pro-
gramu byla oceněna, a všichni si sebou domů odnesli krásný 
kulturní zážitek.
 Do pozdních ranních hodin se postarala o hudební a taneční 
zábavu oblíbená dechová hudba Zlaťulka.
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nesmírně vděční, avšak největší poděkování patří těm, kteří se 
hodečků účastní. Vždy nás velmi povzbudí, když máme pro 
koho se strojit, ukázat někomu, co jsme se s dětmi v souboru 
naučili, co jsme vylepšili a stále rádi zlepšovat budeme.

Za kolektiv DNS Dunajek Marcela Kurucová

11

od malinka. A tak jim nebude nic, co se týká hodů, tradic, kroje 
i tance a vše kolem cizí, a o to tady vlastně jde.
 Poděkování za podporu v podobě sponzorských darů pat-
ří: Pekařství MAJA, spolku Dunajovské kopce (vinařství Tichý, 
Zámečník, Matula, Košulič), Vinofrukt a.s., Vinařství Holec a obci 
Dolní Dunajovice.
 Myšlenka a následná realizace dětských hodečků je už pev-
ně zakotvena v dění naší obce. Za jakoukoli podporu jsme všem 
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- samostatné byty s kuchyňskou linkou, ale možností stravování
- bezbariérovost a bezpečí
- lékařskou, ošetřovatelskou, pečovatelskou péči a službu
- možnost rozvoje volnočasových aktivit:
 promítání filmů, návštěvy a koncerty dětí ze ZŠ a ZUŠ, 
 ruční práce, zdravotní cvičení, umístění společenské místnosti, 
 knihovny, PC místnosti, místnosti pro rukodělnou činnost
- zajištění doprovodných služeb:
 pedikúra, manikúra, kadeřník, společná prádelna
- zajištění možnosti chovatelských (péče a chov drobného 
domácího zvířectva, například slepice, králíci, psi, kočky atp.) 
a pěstitelských aktivit (pěstování zeleniny, ovoce)

 Realizací tohoto projektu budeme schopni začlenit seniory 
do aktivního života v obci. Propojit navzájem všechny generace 
našich obyvatel. Děti, mládež, dospělé občany v aktivním věku 
a seniory. To by mělo být prioritou a cílem nás všech v rovině 
sociální, společenské, vztahové.

Zajištění realizace projektu
 Projekt realizace výstavby domu pro seniory bude velmi ná-
ročný po stránce ekonomické, organizační. S ohledem na tuto 
náročnost je vhodné jej nejprve uchopit projekčně, vytvořit vizi 
s konkrétní finanční náročností. Následně připravit investiční 
a časový realizační plán.
 Pro zajištění finančního krytí tohoto projektu se bude vycházet 
z různých zdrojů. Analýza této otázky není náplní tohoto návrhu. 
Pakliže obec Dolní Dunajovice podpoří projekt BIOGRAF-domov 
pro seniory, tak se naše sdružení Obec Lidem aktivně zapojí do 
sestavování, zajišťování a tvorby finančního plánu.
 Jedním ze zdrojů získávání finančních prostředků je realiza-
ce charitativních projektů. Jejich náplní, úkolem a cílem bude 
získání části finančních prostředků na realizaci tohoto projektu. 
Navrhujeme vedení obce, aby zaštítila a byla nám nápomocna 
s charitativním projektem BIOGRAF.
 Vytvoříme tím aktivní, živý projekt. Všechny spolky a orga-
nizace, občané obce, podnikatelské subjekty mohou společně 
svými aktivitami a finančními příspěvky získávat prostředky na 
náš BIOGRAF-domov pro seniory. Všichni můžeme s radostí 
přispívat na to, co zůstane v naší obci. Pro naše stávající seniory 
i pro nás samé.

Charitativní projekt pro obec Dolní Dunajovice

 Sdružení Obec Lidem předložilo návrh radě obce na rea-
lizaci dlouhodobého charitativního projektu pro obec Dolní 
Dunajovice, jehož cílem je vybudování domu pro seniory v obci. 
Vedení obce se k tomuto projektu vyjádřilo kladně a souhlasilo 
s jeho podporou.
 Tento projekt není a nebude vnímán jako konkurenční pro-
jekt akcí, které obec dlouhodobě plánuje. Například výstavba 
kulturního domu, oprava a rozšíření čističky odpadních vod, 
oprava školy či příprava nových stavebních míst. Je chápán jako 
charitativní projekt, kdy postupnými kroky budou získávány fi-
nanční prostředky, které se budou využívat na dílčí realizaci. Je 
důležité tento projekt započít. V momentě, kdy stát zahájí plnou 
podporu těchto aktivit směřujících k výstavbám domů pro seni-
ory, budeme jako obec připraveni a budeme mít zajištěnu část 
vlastních zdrojů.

 Citace návrhu:
Dům pro seniory

BIOGRAF

 Vnímáme jako velmi důležité, aby se obec Dolní Dunajovice 
zásadním způsobem začala zabývat otázkou péče o seniory. 
Je nezbytné se věnovat aktivně tomuto úkolu již nyní, bez ča-
sového odkladu.
 Seniory, naše babičky, dědečky, maminky, tatínky, strýce, tety 
chápeme jako důležitou a nezbytnou součást našich životů. 
Jsou živou historií naší obce. Před několika lety byli právě naši 
senioři aktivními občany v produktivním věku. Stáli za tím, co se 
v obci odehrávalo, co se v obci budovalo a tvořilo. Toho jsme si 
plně vědomi. Seniorů si vážíme a s plným vědomí si uvědomu-
jeme jejich vliv na náš současný život.
 Dopřejme našim seniorům důstojné stáří. Postarejme se 
o to, aby nebyli vyčleněni mimo dění v obci, na okraj aktivního 
života v obci.
 Navrhujeme vedení obce, aby se zhostilo aktivně tohoto pro-
jektu a zaštítilo jej v plném rozsahu. Hlavním úkolem a cílem 
v péči o seniory je realizace projektu domu pro seniory. Dům 
pro seniory by měl obsahovat a zajišťovat následující:

- umístění v centru obce z důvodu dostupnosti pošty, lékaře, 
obecního úřadu, hřbitova, parků a odpočinkových zón, obchodů
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 Dělejme charitu, dělejme dobro pro druhé. Přitom však měj-
te plně pod kontrolou, kam jsou naše prostředky směřovány 
a jak bude využita každá sesbíraná koruna.

Za sdružení Obec Lidem Roman Kroupa, Lenka Hrabalová, 
Miroslav Kovács a ostatní členové

17/8/2019 od 18 hodin  |  taneční parket Dolní Dunajovice

sdružení Obec lidem a obec Dolní Dunajovice vás zvou na

program:

Představení projektu BIOgraf  |  Hawaii Swing Society (Brno)

The BUGLES/Beatles revival (Praha)  |  Lália (Velké Bílovice)
vstupné 150 Kč  |  děti a senioři vstupné dobrovolné  |  občerstvení zajištěno

BIOgraf
hudební a charitativní

festival

Dolní
Dunajovice
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O znaku Dolních Dunajovic

 Čas od času se setkávám s otázkami na znak naší obce. 
Proč tu jsou dvě věže? Jaký strom na něm vidíme? Je nebo 
není ten nůž vinařský? Znak Dolních Dunajovic je totiž plný ne-
jednoznačných symbolů, nabízejících různá vysvětlení a není 
jednoduché jej spolehlivě vyložit. Podívejme se tedy na jeho 
historii trochu podrobněji.
 Majitel drnholeckého panství František z Thurnu a Valsassiny 
vydal 1. ledna 1580 ve Vlasaticích listinu, jejímž prostřednictvím 
Dolním Dunajovicím udělil vlastní obecní znak. Tato listina se 
dochovala až do dnešních dnů a my díky tomu víme, jak prv-
ní dunajovický znak vypadal (obr. 1). Dalo by se říci, že se za 
440  let příliš nezměnil. Ze zeleného kopce vyrůstá jehličnatý 
strom, po jeho pravé i levé straně stojí červené věže. Přímo 
v zeleném kopci je umístěn nůž. Stejným způsobem lze znak 
Dolních Dunajovic popsat i dnes (obr. 3).
 Co tedy jednotlivé prvky znamenají? Nejvíce nejasností je 
spojeno se stromem, který celému obecnímu znaku dominuje. 
Podle ustáleného výkladu se jedná o jedli. Možná vás napadne, 
proč právě jedle, když na katastru obce žádné jedle nerostou. 
Nad tím si lámal hlavu už historik Josef Freising. Ten dokonce 
objevil obecní pečeť jen o pár měsíců mladší než znak, tedy 
rovněž z roku 1580 (obr. 2). V opisu ji zdobí nápis: „Markgt Unter 
Tanawicz Sigl 1580“. Na pečeti Freising identifikoval místo jedle 
listnatý strom. Uvažoval pak, že původní dunajovický znak mohl 
tvořit jen strom na kopci a nůž, a že tento strom nemusel být 
v minulosti konkrétně pojmenován. Až pozdějšími výklady zna-
ku mohl být strom označen jako jedle a dále tímto způsobem 
ztvárňován. Německé slovo pro jedli totiž zní Tanne, což kore-
sponduje s německým názvem naší obce – Tannowitz. Jedle by 
tedy v obecním znaku byla pro spojitost s názvem obce, nikoliv 
pro její výskyt v okolí.
 Rozluštit význam nože v obecním znaku není příliš složité. 
Dle tvaru se s jistotou jedná o tzv. vinařský nůž se securis, což je 
jeden ze dvou základních typů vinařských nožů, rozšířených na 
našem území. Securis je zvláštní výběžek, kterým se usekávaly 
mrtvé výhonky nebo se jím odstraňoval mech z keřů vinné révy. 
Vinařský nůž ve znaku obce zdůrazňoval význam vinařství pro 
hospodářství naší obce. Dolní Dunajovice tak patří k řadě měst 
a obcí s vinařskými motivy ve znaku nebo na obecních peče-
tích, upomínajícími na bohatou vinařskou minulost i současnost 
těchto míst.

 Věže na obecním znaku bývají popisovány jako červené 
okrouhlé věže s širokým soklem, brankou a dvěma malými 
okny, s rozšířeným cimbuřím a pěti stínkami. Josef Freising je-
jich přítomnost ve znaku vysvětluje dávným opevněním naší 
obce, jehož pozůstatky ve své době identifikoval v ulici Kostelní 
nebo Zahradní. To však zřejmě nebude důvodem přítomnosti 
věží ve znaku. Červené věže jsou totiž součástí erbu šlechtické-
ho rodu Thurn-Valsassina, který svého času vlastnil drnholec-
ké panství a s ním i naši obec. Jak již bylo řečeno výše, byl to 
právě František z Thurnu a Valsassiny, kdo udělil naší obci znak 
a propojil jej s erbem svého rodu. Je tedy skutečně možné, že 
strom a nůž tvořily starý obecní znak, k němuž později přibyly 
dvě věže jako potvrzení náležitosti Dolních Dunajovic k majetku 
rodu Thurn-Valsassina.

Mgr. Josef Šuba

obr. 2obr. 1

obr. 3
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Z tenisového klubu

 Po zimní sezóně, během které máme k hraní tenisu ome-
zené možnosti, je v běhu sezóna letní. Přípravu kurtů na se-
zónu jsme po rozhodnutí valné hromady klubu zadali ex-
terní firmě z důvodu toho, že již jsou v areálu tenisové kurty 
tři a brigádní formou už by bylo obtížné připravit kurty včas 
a v dostatečné kvalitě.
 Především mládež již má sezónu v plném proudu. V součas-
né době pod vedením trenéra p. Miroslava Brychty hraje 42 dětí 
ve všech kategoriích. V běhu jsou krajské soutěže pod hlavičkou 
tenisového svazu, kde hrají za Tenisový klub Dolní Dunajovice 
nejmenší děti v kategorii Minitenis, o něco větší děti v kategorii 
Babytenis a mladší žáci. Starší žáci hrají na hostování u našich 
partnerských tenisových klubů. Přestože děti hrají soutěže v ta-
kovém rozsahu teprve první sezónu, vedou si velmi dobře i po 
výsledkové stránce.
 Pro zabezpečení provozu mládeže se nám podařilo získat 
finanční dotaci od Jihomoravského kraje, která dětem umožní 
kromě klasických tréninků během celého roku absolvovat i te-
nisová soustředění výjezdní i domácí. Pro zpestření můžeme 
pořádat tenisové turnaje v zimním období ve sportovních ha-
lách ve větším měřítku než doposud.
 V letošním roce slaví tenisový klub 10. výročí vybudování 
tenisového zázemí. Toto jsme oslavili pořádáním výročního tur-
naje konaného dne 15. června pro klubové členy a hosty. V so-
botu probíhal na kurtech dětský sportovní program a odpole-
dne byla na programu společenská část – grilování s muzikou 
i našimi příznivci a sponzory.
 Dne 3. srpna nás čeká tradičně pořádaná akce Letní slav-
nosti vína. Tato akce spojená s dobrým vínem a zajímavým 
programem je pro nás nedílnou součástí letních měsíců. Jako 
každý rok nás čeká náročná organizace, ale je to pro nás již za-
běhnutá záležitost, takže pokud vyjde počasí, slavnost se vyda-
ří. Rád bych poděkoval všem vinařům za ochotu ke spolupráci 
a poskytnuté vzorky vína.
 Během září ukončíme letní sezónu jako vždy závěrečným 
Burčákovým turnajem.
 Přeji sportu zdar a tenisu zvláště.

Václav Šuba, předseda klubu

Pozvánka na výstavu

 Regionální muzeum v Mikulově připravilo letos pro ná-
vštěvníky výstavu fotografií Václava Chocholy nazvanou 
Morava 53–88. Jsem si téměř jistý, že by tato výstava moh-
la zaujmout i občany Dolních Dunajovic. Václav Chochola se 
řadí ke klasikům české fotografie a jeho dílo je známé po ce-
lém světě. Věnoval se momentní fotografii, portrétům celebrit 
(např. Zátopek, Werich aj.), aktům či sportovní fotografii. Osud 
ho však zavedl až do Dolních Dunajovic. V roce 1953 se ve 
zdejším kostele oženil, a přestože celý život strávil v Praze, 
často do naší obce přijížděl za rodinou své ženy a při těchto 
návštěvách nikdy nezapomněl na fotoaparát. Vznikl tak mimo-
řádně zajímavý soubor fotografií, dokumentující všední i svá-
teční život Dolních Dunajovic a jejich obyvatel. Zachytil veselí 
na svatbách i emoce na pohřbech svých blízkých. Fotografoval 
velikonoční obchůzky, dětské hry i zajímavá zákoutí Dunajovic. 
Často také zajížděl do Mikulova, který je na fotografiích rovněž 
zachycen. Zajímavý je také videozáznam se střípky z Chocho-
lových cest do naší obce, ve kterém můžete zhlédnout např. 
unikátní záběry z hodů v roce 1955.
 Výstava je na mikulovském zámku k vidění až do konce 
listopadu a rozhodně stojí za návštěvu. Pokud se vám budou 
fotografie líbit, můžete si zakoupit katalog, který muzeum 
k výstavě vydalo.

Mgr. Josef Šuba
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 Nejčerstvější událostí byl turnaj v ragby pořádaný na na-
šem hřišti v neděli 9. června. za účasti 6 družstev z celé re-
publiky. Mikulovští kohouti, kteří jsou členy naší organizace, se 
umístili na druhém místě. A jak už bývá dobrým zvykem, tak 
domluvené krásné počasí, desítky fanoušků a obdivovatelů 
sportu pro odvážné a tvrdé chlapy, přispěly k výjimečnému 
sportovnímu zážitku.
 Tělovýchovná jednota Sokol nezaostává ani na poli kultu-
ry a 13. července pořádá tradiční taneční zábavu Červencovou 
noc, na kterou jste všichni srdečně zváni. Prostředky získané 
z těchto akcí jsou využity na podporu nejmenších hráčů a zajiš-
tění činnosti naší organizace.
 Závěrem chci poděkovat všem trenérům přípravky, a nově 
i  mužům, kteří obětují svůj volný čas pro rozvoj sportovních 
aktivit dětí i dospělých.
 Stále probíhá nábor dětí ve věku 5–10 let, každé úterý a pá-
tek od 17 hodin na místním fotbalovém hřišti.

Roman Pekárek

TJ Sokol Dolní Dunajovice

 Vážení spoluobčané, jaro nám pomalu končí a s přícho-
dem léta končí fotbalový rok, protože je zavedený systém 
podzim/jaro.
 To znamená, že taky naše organizované sportovní činnosti 
ročníku 2018/2019 jsou u konce. Poslední období jsme měli 
trochu skromnější, protože jsme zůstali pouze s nejmenšími 
hráči přípravky. V této kategorii máme aktuálně asi 17 dětí. Kaž- 
dý víkend se účastníme turnaje, který je pod hlavičkou okres-
ního svazu FAČR organizovaný v jednotlivých obcích. V nedě-
li 26.  května jsme takový turnaj pořádali na našem hřišti. Při 
účasti přibližně 120 dětí ve třech věkových kategoriích a velké-
ho množství trenérů, rodičů a dalších diváků s přispěním krás-
ného počasí jsme prožili příjemné sportovní nedělní dopoledne.
 V kategorii mužů proběhl rok bez účasti našich hráčů v sou-
těžních utkáních. Jak to tak vypadá, tak by to měl být rok je-
diný, protože se aktuálně sestavuje nové mužstvo, které díky 
hráčům i z jiných obcí bude mít tolik členů, že nedojde k situ-
aci, abychom před každým utkáním trnuli v obavách, jestli nás 
bude aspoň 11.
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Společenská kronika

Narození

Březen 2019 Benjamin Veselský
  Veronika Hlavačková
  Alexander Kukumberg

Květen 2019 Anežka Bartošíková

Svatby

Květen 2019 Miroslav Nerád Dolní Dunajovice
  Zuzana Zelenková Dolní Dunajovice

Úmrtí

Duben 2019 Marie Bartáková 82 let
  Václav Mrkos 71 let

Jubilea

Duben 2019 Marie Šrotová
  Jiřina Hudčková
  Marie Šimoníková
  Jiří Zámečník
  Veronika Válková
  Antonín Opluštil
  Markéta Malíková
  Albert Kolka
  Filip Hron
  Miroslav Volařík
  Jaroslav Studýnka
  Marie Pekaříková
  Marie Slezáková

Květen 2019 Blaženka Chludilová
  Jiřina Langová
  Jaroslava Svobodová
  Anna Žamberská
  Oldřich Bodurka
  Františka Chrenová
  Štěpánka Studýnková
  Marie Šenkeříková
  Jan Moravčík

Červen 2019 Josef Říčka
  Stanislav Lačík
  Jan Tiefenbach
  Aloisie Valeriánová
  Olga Pitrová
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Nabídka inzerce ve zpravodaji

Příjem objednávek inzerce posílejte na mail:
mistostarosta@dolni-dunajovice.cz
Uzávěrky příjmu inzerce jsou 2. 9. 2019 a 2. 12. 2019.
Ceny inzerce jsou za vydání, barevný tisk a včetně DPH.

celá strana - 185x205 mm
cena 1.500 Kč

1/2 strany - 185x92 mm
cena 800 Kč

1/4 strany - 88x92 mm
cena 500 Kč

1/8 strany - 88x42 mm
cena 300 Kč
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Kalendář kulturních akcí

Červen
 1. 6. 2019 Zpívání ženských sborů Náves/kinosál
 8. 6. 2019 Hodečky Náves
 15. 6. 2019 Výročí založení TK Areál TK
 20. 6. 2019 Vítání léta Areál TK
 29. 6. 2019 Prázdninová zábava Náves

Červenec
 6. 7. 2019 Zpívání mužských sborů Náves
 13. 7. 2019 Červencová noc Náves
 27. 7. 2019 Pytlácká zábava Náves

Srpen
 3. 8. 2019 Letní slavnosti vína Náves
 17. 8. 2019 Charitativní festival Náves
 31. 8.–1. 9. 2019 Tradiční krojované hody Náves

Září
 14. 9. 2019 Vinobraní Náves

Říjen
 13. 10. 2019 Bazárek Kinosál
 26. 10. 2019 Tábornické promítání Sál Dr. Rennera

Listopad
 30. 11. 2019 Adventní jarmark Náves

Prosinec
 6. 12. 2019 Mikulášský košt
  mladých vín Sál Dr. Rennera
 7. 12. 2019 Adventní dílničky Kinosál
 14.–16. 12. 2019 Vánoční výstavka Sál Dr. Rennera
 bude upřesněno Zpívání pod
  vánočním stromem Náves
 26. 12. 2019 Štěpánský běh Areál TK



Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, grafickou úpravu nebo 
jazykovou korekturu textu. Příspěvky občanů je možné zasílat 
na e-mail: mistostarosta@dolni-dunajovice.cz.
 

Redakce nezodpovídá za kvalitu otisknutých fotografií, které 
jsou zasílány k jednotlivým článkům.
Autorem úvodní fotografie je Jan Švanda.

Uzávěrka příjmu článků a inzercí je do 2. 9. 2019, prosíme spolky 
a přispěvovatele o dodržení termínu. Podklady můžete zasílat na 
e-mail: mistostarosta@dolni-dunajovice.cz.
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