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Investiční akce v roce 2021 

 Na letošní rok obec připravuje několik investičních akcí, rea-
lizace některých závisí na tom, jestli obdržíme dotaci, o kterou 
jsme požádali, ty zbývající se budou realizovat bez ohledu na 
dotace. 
 Od března bude zahájena výstavba chodníků na ulici Nová. 
Na ni naváže dokončení rekonstrukce chodníků na ulici Polní 
a oprava napojení ulice Nová na ulici Zahradní. Větší část této 
akce by měla být financována z dotace (90 %). 
 Ještě na jaře bude zahájeno budování nových sítí pro pláno-
vanou výstavbu rodinných domků na ulici Rudé armády smě-
rem na Březí. Zde se s žádnou dotací nepočítá. 
 V současné době také probíhá výběr dodavatele na stavbu 
nového sběrného dvora. Tato stavba, která ulehčí občanům na-
kládání s odpady, bude spolufinancována Státním fondem ži-
votního prostředí. 
 Obec požádala o dotaci na rekonstrukci komunikace na ulici 
Sklepní. Zde by se však oprava prováděla pouze v případě, že 
dotaci (50—60 %) opravdu obdržíme. 
 Obec v současné době intenzivně připravuje podklady pro 
vybudování sítí k obecním pozemkům pro výstavbu rodinných 
domů v lokalitách „Za hřištěm“ a „Vápenka“. Pokud se vše po-
daří, mohla by obec v první polovině příštího roku nabídnout 
k prodeji 14 stavebních míst „Za hřištěm“ a následně v roce 
2023 asi 16 stavebních míst na místě „Vápenka“. 
 Nyní se také dokončuje dokumentace na rozšíření ČOV 
a probíhá změna územního plánu obce. Připravujeme také pro-
jekt na rekonstrukci veřejného osvětlení v místech, kde provo-
zovatel el. sítí připravuje jejich uložení do země. 
 Na jiném místě zpravodaje se také dozvíte, že se i v budově 
ZŠ bude provádět výměna oken a soukromá firma bude pro-
vádět výstavbu optické datové sítě. 
 Máme toho pro letošní rok připraveno hodně, situaci by 
nám mohla zkomplikovat připravovaná oprava mostu na uli-
ci Rudé armády, kterou by měla provádět Správa a údržba 
silnic. Bylo již také vydáno stavební povolení na rekonstrukci 
vedení vysokého a nízkého napětí, včetně přesunu trafosta-
nice, na ulici Rudé armády. O tom kdy se tato rekonstrukce 
uskuteční, Vás budeme informovat hned, jak budeme mít 
sami potřebné informace. 

Josef Hasník, starosta obce

Čistírna odpadních vod Dolní Dunajovice 

 V létě roku 2001 byla zahájena výstavba ČOV v naší 
obci. Stavba samotná byla velmi rychlá a tak již 1. ledna 
2002 byl zahájen zkušební provoz. Bude to tedy 20 let co 
je naše ČOV v provozu. 
 S postupným nárůstem připojených domácností a pro-
vozoven se kapacita ČOV dostává na maximum svých 
možností. O jejím výkonu vypovídá to, že ročně produkuje 
200—300 t částečně odvodněných kalů, to je více než 15 t 
kalů měsíčně. Jedním z impulzů k urychlenému budování 
ČOV v obci bylo odstranění nepříjemného zápachu našeho 
potoka, což se povedlo. Přesto i v následujících letech ob-
čas potok zapáchal. Bylo to způsobeno vypouštěním splaš-
ků v Bavorech. V roce 2017 se na nás Obec Bavory ob-
rátila s prosbou o možnosti připojení na naši ČOV. V roce 
2018 zastupitelstvo vyslovilo souhlas s napojením Bavor 
na ČOV Dolní Dunajovice a odsouhlasilo spolupráci při in-
tenzifikaci ČOV mezi obcemi Dolní Dunajovice a Bavory. 
Vzájemná spolupráce obcí může pomoci se získáním dota-
ce na intenzifikaci. Také technologie čištění odpadních vod 
se postupně modernizují a proto je nutné i naši ČOV, kromě 
zvýšení kapacity i modernizovat. 
 V současné době jsou zpracovány studie a připraveny 
projekty pro žádost o stavební povolení. Obec také požá-
dala o dotaci na financování projektové dokumentace. Po-
kud vše bude probíhat optimálně, budeme na začátku roku 
2022 žádat o dotaci na zvýšení kapacity naší ČOV. Odha-
dované náklady jsou asi 45 mil. Kč a případná dotace by 
mohla být 27—30 mil. Kč. Samotná stavba by mohla začít 
v průběhu roku 2023. Součástí stavby, kromě samotného 
rozšíření ČOV, bude rekonstrukce odlehčovacích komor 
a prodloužení kanalizačního řadu v ulici U Rybníka až ke 
„skleníku“.

Josef Hasník, starosta obce
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Výstavba optické sítě v obci 

 Jak jste již byli informováni v loňském červnovém čísle 
zpravodaje, v obci bude zbudována vysokorychlostní optická 
síť. Původní termín zahájení výstavby na podzim roku 2020 se 
bohužel vzhledem k situaci s koronavirem nepodařilo dodržet 
(teprve v říjnu byl vydán územní souhlas). Zimní měsíce jsme 
tak využili k přípravám-nákupu materiálu (optických chrániček, 
optických kabelů, aktivních prvků) a techniky. Aktuálně plánuje-
me zahájení výstavby v obci v červnu 2021. V březnu plánuje-
me provést výstavbu „přivaděče“ do obce.
 Výstavba bude probíhat etapově. O zahájení výstavby bude-
me občany informovat rozhlasem, na Facebooku a letáky. Před 
výstavbou v dané lokalitě vás také navštívíme a domluvíme se 
na způsobu a místu provedení přípojky. Vybudování přípojky je 
v rámci výstavby zdarma. Pokud o přípojku nebudete mít zájem, 
bude v hlavním výkopu (zpravidla je rovnoběžný s chodníkem) 
nechána rezerva pro připojení v budoucnu. Doporučujeme však 
využít zbudování přípojky při výstavbě optické sítě, protože poz-
dější zřízení přípojky je velmi komplikované a je nutné opět pro-
vést výkopové práce.
 Častým dotazem je, jak vypadá přípojka. Jedná se o místo 
prostupu do domu, kudy je přivedena optická chránička a optic-
ký kabel. Na domluveném místě v domě je proveden prostup 
přes zeď (průměr 14 mm) a v místnosti je osazena bílá krabička 
o rozměrech 9x9x2 cm.
 Výkopové práce budou v intravilánu obce prováděny z drtivé 
většiny ručně. Výkop bude veden zejména v zelených pásech, 
v místech, kde s ohledem na ostatní sítě nebude možné výstav-
bu provést v zeleném pásu, bude výkop proveden v chodníku. 
Vjezdy do nemovitostí nebudou rozebírány, ale budou zde pro-
váděny protlaky. Pouze v ojedinělých případech, kdy se trasa 
protlaku kříží s jinou sítí, je nutné provést sondu, aby nedošlo 
k poškození jiné sítě.
 Uvedení sítě do provozu je bezprostředně po provedení 
výstavby. Poté bude možné využít vysokorychlostní internet 
o rychlosti od 100 Mbit/s a interaktivní televizi v HD kvalitě.
 V případě dotazů se můžete obrátit na informační linku 
773 530 570.

Ing. Petr Lukeš, společnost novosedly.net 

 

Zástavbová studie-U Hřiště

 Vážení občané, 
v minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o plánované 
zóně pro výstavbu rodinných domů v lokalitě U Vápenky.
 Jsme si vědomi vašeho velkého zájmu o stavební pozemky. 
Z toho důvodu jsme zahájili přípravu dalšího území, a to lokality 
U Hřiště. V obrazové příloze je znázorněno plánované rozdělení 
pozemků. Naší snahou a cílem je vytvořit co největší počet sta-
vebních míst, abychom zajistili další možnosti pro rozvoj obce.
 V současné době jsme zahájili, společně s architektonickou 
kanceláří Modrý Projekt s.r.o., projekční práce na vybudování in-
ženýrských sítí, komunikací a veřejných ploch.
 Na obou zmíněných lokalitách pracujeme současně. Naší 
snahou bude nabídnout pozemky k prodeji co nejdříve.
 Po uveřejnění plánu přípravy a prodeje stavebních míst se 
velmi často dotazujete na podrobnosti týkající se možnosti kou-
pě těchto pozemků. Váš zájem nás velmi těší, nicméně bychom 
vás rádi požádali o trpělivost. V dohledné době se budeme vě-
novat přípravě kritérií a způsobu, za kterých se budou pozemky 
prodávat.
 Budeme vás informovat prostřednictvím sociálních sítí, 
obecním zpravodajem a na našem obecním webu.

Ing. Miroslav Kovács, místostarosta obce
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 Celkem bylo do kasiček v naší obci vloženo 27.168 Kč.
 Mimo tento způsob přispění mohli občané zaslat finanční 
částku na účet Oblastní charity Břeclav. Takto bylo na účet 
přijato ke dni 26. 1. 2021 273.313 Kč. 
 Velké díky patří vedoucím výše uvedených obchodů, lékár-
ny a obecnímu úřadu za jejich vstřícnost k umístění kasiček 
pro tento neobvyklý způsob Tříkrálové sbírky. 
 Stejně tak patří velký dík i občanům, kteří dle svých mož-
ností a zvyklostí přispěli finanční částkou, neboť tento fi-
nanční dar bude obzvlášť v této „koronavirové době“ velmi 
potřebný.

Alena Helísková

Stařenka vzpomíná 

 Letos začátkem února uplynulo šedesát šest let od svat-
by paní Marie a Jaroslava Pekaříkových. Málokomu je do-
přáno dožít se tolik společných let v manželství. Jim však 
Bůh stále žehná a nám nezbývá než ze srdce blahopřát.
 V době vlády jedné strany bylo nutné mít od MNV do-
klad o tom, že snoubenci již byli úředně oddáni. Bez tohoto 
„lejstra“ nemohla být svatba v kostele. Praktikovalo se to 
většinou tak, že některý den v týdnu před svatbou, si „děv-
čica“ vzala čistou zástěru a lepší šátek, „šohaj“ zánovní no-
havice a šli se dvěma svědky na úřad pro potvrzení-oddací 
list. Pak teprve mohla být svatba v kostele.
 Svatba Mařenky a Jary, jak se na pořádnou selskou 
svatbu sluší a patří, byla v kostele a začala už v úterý. To 
proto, aby se vše do neděle stihlo. A není toho málo. Ráno, 
druhý den po svatbě se chodilo „podkůvat“. (Obyčej z ob-
lasti moravského hanácka). Další den byl ve znamení stě-
hování ženicha-alotria prováděná přemístňováním různého 
harampádí k nevěstě. V pátek, se zase stěhuje obdobným 
způsobem „výbava“ nevěsty k rodičům ženicha. Nu a sobo-
ta to je den pro kuchařky, které si konečně mohly oddech-
nou od velmi hektických dnů a věnovat se sobě navzájem 
s uspokojením, že všechno zvládly.

 Vážení občané,
dovolte ještě doplnění informace za naši obec. Pana inženýra 
Lukeše jsme pozvali jako hosta na veřejné jednání zastupitel-
stva naší obce, které se uskuteční dne 24. 3. 2021. Na jednání 
zastupitelstva odprezentuje konkrétně průběh této akce zastu-
pitelům a současně všem přítomným občanům. Bude připraven 
reagovat na vaše dotazy. Naší snahou je předat maximum infor-
mací, abyste byli připraveni a nedocházelo k nedorozuměním. 

Ing. Miroslav Kovács, místostarosta obce

Neobvyklá Tříkrálová sbírka 2021 

 Při letošní Tříkrálové sbírce z důvodu aktuální epidemio-
logické situace koledníci neobcházeli jako v předcházejících 
letech domácnosti. Ale občané mohli na tuto sbírku přispět 
finanční částkou do kasiček, které byly v naší obci díky ini-
ciativě pí Anny Fialové, jež spolu s koordinátorkou Oblastní 
charity Břeclav pí. Janou Studýnkovou umístily 7 kusů ka-
siček do místních obchodů, lékárny a na obecní úřad. Ve 
dnech 13—22. 1. vložili občané do těchto kasiček v obcho-
dě pí Simony Bartošové na ul. Boční 6.656 Kč, v potraviny 
na ul. Sklepní 5.687 Kč, v obchodě Pekařství MaJa 4.613 Kč, 
Jednota COOP 4.263 Kč, PM Market na ul. Hlavní 2.613 Kč, 
v lékárně 1.624 Kč a do kasičky na obecním úřadě 1.712 Kč.

6
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 Hostů na svatbě bylo tolik, že se ani všichni nevešli na spo-
lečnou fotografii. První družba Franta Slezák rozhodl, že se 
„teda“ budou fotografovat zvlášť svobodní a zvlášť „ženáči“ 
a tak tomu i bylo.

 Přikládám k nahlédnutí obě fotografie. Snad se tam ještě 
někdo pozná. Je nás ale už málo.

Olga Dolníčková
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 Své pevné místo má fašank i v poválečné historii Dolních 
Dunajovic. Popud k pořádání obchůzky pravděpodobně vzešel 
od obyvatel, kteří do obce přišli po válce z obcí jihovýchod-
ní Moravy. Podle vzpomínek pamětníků prošel první průvod 
maškar Dunajovicemi již v roce 1946 a konal se pak pravidel-
ně i v dalších letech. Hlavním masopustním dnem bylo tehdy 
úterý, kdy vesnicí procházel fašankový průvod, večer se v sále 
konalo pochovávání basy.
 Mnozí mají dodnes v paměti fašanky z období od konce 
sedmdesátých až do poloviny devadesátých let. Tehdy býva-
lo opravdu veselo. V sobotu před popeleční středou ulicemi 
obce procházel průvod masek, v jehož čele obyčejně kráčel 
voják s  dělem. Vedle nejrůznějších tradičních i netradičních 
maškar průvod doprovázeli i muži v krojích. Jejich zpěv se nesl 
ulicemi, před mnoha domy se zastavovali a předváděli tradiční 
masopustní tanec tzv. „pod šable“. V některých letech průvod 
doprovázel i koňský povoz a nechyběla samozřejmě ani mu-
zika. Jednou to byla jen harmonika a „ozembuch“, jindy celá 
dechovka. Počty účastníků takových fašankových průvodů se 
rok od roku lišily, ale mnohdy se počítaly na desítky. Večer 
se všichni přesunuli do sálu, kde se konala večerní zábava 
s pochováváním basy. Často ji pořádal místní zahrádkářský 
svaz a představovala vyvrcholení celého fašanku, na které se 
všichni vždy těšili. Vrchol večera nastal, když do sálu nakráčel 
farář se smutečním průvodem a před celým sálem pronesl 
fašankové litanie, tedy humorné, vždy více či méně satirické 
komentáře dění v obci. Plačky oděné v černém u toho srd-
ceryvně plakaly a projevy smutku nad osudem basy hlasitě 
projevovali i smuteční hosté. A plakali také ostatní návštěvníci, 
ti ale slzeli smíchy.
 Období těchto fašanků skončilo dle pamětníků rokem 1996, 
kdy průvod maškar prošel obcí na dlouhá léta naposledy. Přeru-
šenou tradici se v roce 2008 pokusil znovu vzkřísit DNS Dunajek. 
Nešlo však o fašank v pravém slova smyslu, konal se o čtrnáct 
dní později oproti oficiálnímu termínu, tedy již v postní době, a zú-
častnily se jej především děti ze souboru. Přesto byl základ obno-
vené tradice položen. V prvních letech uplynulé dekády se pořa-
datelství chopila i tehdy velmi aktivní dunajovická chasa, které se 
např. v roce 2011 podařilo mobilizovat tolik nadšenců, že se tento 
ročník mohl směle měřit s těmi z osmdesátých a devadesátých 
let. Večer nechybělo pochovávání basy. Postupně se k pořadatel-

Fašanku, fašanku už je ťa namále 

 Fotografie na titulní stránce možná u pamětníků vyvolá nos-
talgické vzpomínky. Jedinečný barevný snímek totiž zachycuje 
dávnou podobu „starých“ Dunajovic a s ní i jeden tradiční lidový 
obyčej, těšící se tehdy mimořádné popularitě. Václav Prokop, 
fotograf Regionálního muzea v Mikulově, ten snímek pořídil 
v únoru 1981. Ulicemi Dolních Dunajovic ten den procházel fa-
šankový průvod v podobě, na jakou už dnes můžeme skutečně 
jen nostalgicky vzpomínat.
 Tradice oslav masopustu má v Dolních Dunajovicích hlubo-
ké kořeny, sahající minimálně do 19. století. Tak alespoň hovoří 
písemné prameny, historie bujarých masopustních radovánek 
může být mnohem delší. Základní rámec zůstával po desetiletí 
téměř neměnný. Masopust býval obdobím veselí, zpěvu a tan-
ce, k němuž patřily taneční zábavy v dunajovických hostincích. 
Jejich období vrcholilo o víkendu před popeleční středou. Své 
vlastní zábavy si pořádala i dunajovická mládež, která měla až 
do určitého věku vstup do hostinců zapovězen. Mladí se proto 
scházeli v některé z dunajovických stodol, kde se při harmoni-
ce tančilo a zpívalo. Celé masopustní období vyvrcholilo prů-
vodem maškar po vesnici, zakončeným specifickým zvykem, 
jehož udržování skončilo s odsunem německého obyvatel-
stva. Na znamení ukončení radovánek a začátku postní doby, 
byla obřadně usmrcena slaměná figurína „Masopusta“, kterou 
Dunajovičtí nakonec hodili do potoka.
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ství fašanku vrátil opět Dunajek, který se snaží tuto tradici udržo-
vat pravidelně. Fašank je tak dnes především záležitostí dětí ze 
souboru, mezi dalšími obyvateli už není o účast v průvodu velký 
zájem. „Odnesla“ to večerní zábava s pochováváním basy, kterou 
už se nevyplatilo organizovat, a tak se alespoň ono pochovávání 
koná po skončení průvodu, na tanečním parketu.
 V letošním roce se fašankovému veselí postavila do cesty 
pandemie koronaviru a tak zbývá jen doufat, že se s maškarami 
v ulicích příští zimu opět setkáme.
 Na závěr se ještě vraťme k fašankovým litaniím, které jsou 
nejen svérázným dokladem lidové poezie, ale mohou sloužit 
i jako zajímavý doklad o životě v naší obci, o tom, co tehdy naše 
spoluobčany pálilo. Níže najdete malý výběr litanií z první polo-
viny osmdesátých let, které pocházejí z archivu paní Cupalové. 

Josef Šuba 

 Baso, máme v tebe víru, že v Dunajovicích přestanou klu-
ci vydělávat na kradení pionýrů.

 Baso, patronko našich zahrádek, ať je dostatek levných 
formanek.

 Baso, od nečekaných situací nás vysvoboď, ať při velkém 
prádle, nebo zabíjačce, nepraská dunajovský vodovod.

 Baso, zhoubný požár ať nikde nesyčí, dokud nebudou 
v Dunajovicích vycvičení hasiči.

 Baso, s praním je to k zoufání, věčně nejsou prášky 
na praní.

 Baso, o sto procent bylo zdraženo maso na roštěnku, ať 
je aspoň k dostání papír na tlačenku.

 Basa radí, kdyby do výživy kalamita s mlékem vlezla, 
zakoupit zavčas obecního kozla.

 Baso, doporuč každému, kdo je na hlavu chudák, ať 
neslope druhák.

 Baso, strávníci se snaží věřit, že nová statková jídelna 
začne v dubnu vařit.

 Baso, do kroniky ať zapíší její písmena zlatá, když nás 
ještě zbaví dunajovského bláta.

 Basa oznamuje, kdo nedává vzorky na výstavu vína, není 
vinař, ale babrák, v bečkách má nadělaný samý druhák.

 Baso, vlej mužům dostatek tělesného tepla, podlíkačky 
nejsou k dostání a trnkovica taky málo tekla.

 Baso, patronko dunajovských pilířů, ať na ně nevypouští 
pivaři, obsah svých objemných měchýřů.

9

Masopustní průvod se letos sice nemohl uskutečnit, Marcela Kurucová 
s dětmi nejen z Dunajku tak alespoň oprášily starodávný zvyk topení 

“Masopusta” o Popeleční středě.
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- letních dnů, to jsou dny, kdy je víc než 25 °C, bylo 84 z toho 
tropických dnů s teplotou přes 30 °C, bylo 28 dní a navíc i dvě 
tropické noci kdy teplota neklesla pod 20 °C
- za celý rok napršelo 597 mm srážek, to je 597 l vody na 
1 metr čtvereční
- nejvíce zde napršelo v roce 2010 a to 786 mm a nejméně 
v roce 1983 a to 370 mm
- průměr za 40 let máme 558 mm což znamená, že loňský rok 
byl mírně nadprůměrný
- celkem pršelo 82krát a sníh se objevil pouze 3krát v poprašku
- bouřek jsme měli 15

„Slunce v duši“ přeje
Filip Hron

Počasí v roce 2020 

 Počasí zaznamenávám u nás v Dolních Dunajovicích od 
roku 1980, tedy rovných 40 let.

- průměrná teplota za celý rok 2020 byla 10,9 °C
- nejnižší teplota byla 3. 1. mínus 7 °C
- nejvyšší teplota byla 10. 8. plus 35 °C
- nejnižší roční průměr teploty, byl v roce 1980, bylo to 8,6 °C
- nejvyšší roční průměr teploty, byl v roce 2018, bylo to 12,6 °C
- vůbec nejnižší teplota zde byla 7. 1. 1985, bylo to mínus 26 °C, 
ale na některých místech byl i větší mráz, v tomto roce zcela 
pomrzly vinohrady i ovoce
- naopak nejvyšší teplota zde byla naměřena 22. 6. 2000, kdy 
bylo plus 40 °C
- počet dnů s teplotou pod 0 °C, bylo z počátku roku 49 dní 
a na konci roku 9 dní, celkem tedy 58 dní s mrazíky
- úplně jasno bylo v 62 dnech, úplně zataženo bylo ve 110 dnech
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na webových stránkách školy, popř. příslušných organizací. 
Všichni doufáme, že příměstské tábory budou moci proběh-
nout bez komplikací. 

Mgr. Vladimír Mikel, ředitel školy

Projekty a dotace ve škole 

 Slova „projekt“ a „dotace“ jsou v dnešní společnosti často 
skloňovaná. Mnozí v nich nevidí moc pozitivního. Po mediálních 
kauzách se tomuto pohledu nelze příliš divit. Pro školy však 
znamenají možnost, jak realizovat různé aktivity, na které stát, 
popř. zřizovatel (v našem případě obec), vzhledem k jiným po-
vinnostem zatím nemohl vyčlenit finanční prostředky. Díky ak-
tivitě vedení školy i obce, se nám daří realizovat projekty, které 
výrazně přispívají ke zlepšení podmínek pro vzdělávání našich 
dětí.  Na následujících řádcích bych vás chtěl seznámit s projek-
ty, které se v poslední době realizují na naší škole, popř. probíhá 
jejich příprava. 

Projekty již realizované

Šablony 2
 Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní 
rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedago-
gických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností 
pedagogů a odborníků z praxe. Dále na pomoc školám a škol-
ským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělá-
vání žáků, a to možností personálního posílení např. o školního 
asistenta. Dalšími aktivitami je např. doučování žáků ohrože-
ných školním neúspěchem, atd. 
Realizace: 2020—31. 8. 2021 
Čerpaná dotace MŠMT: 1.400.000 Kč 

Víceúčelové hřiště ZŠ — Dolní Dunajovice
 V rámci projektu bylo vybudováno hřiště s umělým povr-
chem ve školním dvoře, včetně oplocení. 
Realizace: říjen 2019—květen 2020 

11

Poděkování 

 Vážení spoluobčané, dovolte mi v této době, dosud nepozna-
né, která trvá již bezmála rok, poděkovat… Asi se ptáte komu?
 V minulém čísle zpravodaje jste četli o učitelích, rodičích 
a všech záchranných složkách, což je určitě velmi důležité. Kaž-
dý, kdo svou práci vykonává poctivě, poděkování zaslouží.
 Dnes bych chtěla poděkovat i našim trpělivým proda-
vačkám, které pracují pořád stejným tempem. Den za dnem, 
pátky i svátky a to ve ztíženém režimu s rouškou. Zkuste si ji 
pevně nasadit a mít ji osm hodin v kuse na obličeji, usmívat se 
a komunikovat se zákazníky. Je to opravdu náročné. Myslím, 
že jim všem patří obdiv a velké poděkování. Je to v podstatě 
jediná instituce, kam můžeme stále a bez omezení docházet 
od brzkého rána do večera a v klidu chodit po prodejně a na-
kupovat, i když by toto mělo být omezeno na minimum. Do-
držujme současná opatření, je to to nejmenší, co můžeme pro 
nás všechny udělat.
 Aniž si to uvědomujeme, jsou děvčata denně v ohrožení. 
Buďme k nim proto shovívaví a neztěžujme jim jejich práci.
 Děvčata, děkujeme! 

Oldřiška Svobodová

Důležitá sdělení ze školy 

 Už minulý školní rok byla zásadním způsobem upravena 
organizace zápisů do základních a mateřských škol. Jelikož se 
situace v celé zemi neustále vyvíjí a oprávněné orgány (např. 
ministerstva) vydávají svá nařízení a stanoviska průběžně, sle-
dujte prosím především naše webové stránky (www.zs-dd.cz), 
na kterých budeme zveřejňovat všechny důležité informace. 
Pravděpodobné ale je, že obě události na naší škole opět pro-
běhnou online způsobem.
 Úspěšná realizace tří příměstských táborů v minulém 
roce nás ujistila, že je potřeba tento počin zopakovat. Prv-
ní dva bude opět organizačně zajišťovat naše škola spolu 
s DDM Mikulov. Třetí, s názvem „žonglérský“, připravuje sku-
pina Knock knock, která je v naší obci známá např. ohnivou 
show na vinobraní. Podrobnější informace naleznete opět 
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Zateplení půdy, výměna oken v budově ZŠ Dolní Dunajovice 
 Projekt je zaměřen na výměnu všech oken a dveří budovy 
školy z tzv. uliční části, součástí by mělo být i zateplení půdy. 
O konečné podobě se jedná s vedením obce, v současné době 
probíhá výběrové řízení na dodavatele.
Realizace: Letní prázdniny 2021
Financování:
Dotace Ministerstva životního prostředí: 1.600.000 Kč
Obec Dolní Dunajovice: 2.400.000 Kč 

Zvýšení bezpečnosti dětí a modernizace venkovního prostoru 
areálu mateřské školy
 Výsledkem projektu bude pořízení nového oplocení mateř-
ské školy, několika herních prvků a nového vybavení venkov-
ních prostor areálu mateřské školy.
Realizace: Letní prázdniny 2021
Financování:
Dotace RWE Gas Storage: 150.000 Kč
Škola: cca 150.000 Kč

DIGI ME
 Cílem projektu je seznámení žáků s moderními digitálními 
technologiemi, možnostmi jejich využití a představení možných 
příležitostí v digitálních technologiích na trhu práce. Hmata-
telným výsledkem projektu bude “3D mapa zajímavých míst 
v okolí Dolních Dunajovic”, kterou by mohlo v budoucnu využí-
vat např. naše informační centrum.
 Hlavním organizátorem je středisko volného času Lužánky.
Obsah projektu:
- práce v žákovském týmu na projektu s využitím digitálních 
technologií
- workshop-výukový program pro třídu zaměřený na využití di-
gitálních technologií — 3D tisk, lego mindstorm a micro:bit
- exkurze do firem, případně vysokých škol a institucí zaměře-
ných na digitální technologie
- vzdělávání učitelů
- výměna zkušeností a přeshraniční spolupráce
 Jako zapojená škola budeme mít pro svůj projektový tým 
k dispozici rozpočet ve výši 100.000 Kč (dotace v rámci 
projektu). Finanční zdroje budou použity na nákup technic-
kého vybavení a materiálu pro potřeby realizovaného pro-

Financování:
Dotace Ministerstva pro místní rozvoj: 2.200.000 Kč
RWE Gas Storage: 200.000 Kč
Obec Dolní Dunajovice: 1.000.000 Kč

Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Dolní Dunajovice
 V rámci projektu bylo upraveno 5 odborných učeben (pod-
lahy, elektřina, voda, odpady, osvětlení, vymalování), tyto učebny 
byly vybaveny novým nábytkem a pomůckami pro výuku pří-
rodních věd (viz. fotografie).
Realizace: červen 2020—únor 2021
Financování:
Dotace Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím progra-
mu IROP 46: 6.526.000 Kč
Obec Dolní Dunajovice: 1.100.000 Kč
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Virtuální Štěpánský běh 

 Letošní ročník tradičního běhu měl poprvé virtuální charak-
ter. Každý z nás měl možnost se ho zúčastnit. Ukázalo se ale, 
že pořadatelé zvolili velmi náročné tratě a jen hrstka statečných 
byla schopna se s nástrahami závodu vypořádat. Každý tak ně-
jak po svém. Jejich heroické výkony si můžete prohlédnout na 
několika fotografiích. Všem zúčastněným k jejich impozantním 
výkonům gratulujeme.

jektu — 3D tiskárna s příslušenstvím, základní pomůcky pro 
výuku robotiky.
Realizace: Školní roky 2021/2022 a 2022/2023

Projekty ve fázi přípravy  

 Některé se snad podaří zrealizovat v nejbližší době, jiné jsou 
a budou připraveny pro možnou realizaci v budoucnu.

Obnova vybavení školní kuchyně
 Projekt je nutný pro zajištění bezproblémového provozu 
školní kuchyně a zlepšení technologických postupů při stravo-
vání dětí, žáků, zaměstnanců a „cizích“ strávníků.
Realizace: 2021
Bude podána žádost o dotaci

Základní škola Dolní Dunajovice — zvýšení bezpečnosti žáků 
prvního stupně
 Hlavním cílem projektu je technické zhodnocení učeben 
1.—3. třídy, sociálních zařízení, šaten a společných prostor. Tří-
dy by měly dostat stejnou „péči“ jako odborné učebny (nové 
podlahy, elektřina, voda, odpady, osvětlení, vymalování). Ná-
sledně budou vybaveny novým nábytkem a částečně dojde k 
obnově pomůcek pro výuku.
 Dalším cílem je realizace některých prvků v rámci koneč-
ných úprav prostoru školního dvora, především zpevněné plo-
chy a zázemí pro školní hřiště.
 V současné době se dokončuje projektová dokumentace. 
Následně bude podána žádost o dotaci.
Možná realizace: 2. pololetí kalendářního roku 2021 

Školní jídelna s družinou a byty
 Cílem projektu je využití volné stavební parcely přiléha-
jící k základní škole pro novostavbu výše uvedené budovy.
 V současné době probíhá příprava podkladů pro staveb-
ní řízení. Realizace nebude možná bez dotačního titulu.
 Na dalších „projektech“ se neustále pracuje. Děkujeme 
všem, kteří pomáhají s jejich realizací. 

Mgr. Vladimír Mikel, ředitel školy
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 Jako každý rok nechyběla malá drobnost pro všechny zú-
častněné, letos pod heslem: „PŘÁTELÉ, KAMARÁDI, MY VÁM 
TY MEDAILE PŘIVEZEME!“. A to jsme dodrželi.
 Těšíme se na příští ročník, který snad umožní organizaci zá-
vodu i běžným způsobem. Virtuální charakter však nezatracu-
jeme. V minulosti jsme totiž mnohokrát zaslechli, že by si tu ten, 
pak zase onen rád zaběhl danou trasu a udělal tak dobrou věc 
pro své tělo, ale že zrovna 26. prosince nemůže. Proto bychom 
rádi zachovali tuto možnost i do budoucna. 

Mgr. Vladimír Mikel, ředitel školy

Společenská kronika 

Narození 

Leden 2021 Jindřich Kolman
  Michaela Šafarčíková
  Filip Klimeš
  Melani Filová

Úmrtí 

Listopad 2020 Karel Kampas 81 let
  Štefan Děneš 61 let
  Jarmila Balogová 71 let

Prosinec 2020 Veronika Válková 83 let
  Růžena Kopřivová 78 let
  Jarmila Rampulová 90 let 

Únor 2021 Miroslav Vysokomenský 57 let
  Oldřich Navrátil 74 let
  Josef Vodák 66 let 
  Jiří Lenomar 74 let

Jubilea 

Leden 2021 Františka Lukášová
  Marie Alexová 
  Bohuslava Marušíková
  Ludmila Zimmermannová 
  Ing. Leoš Tichý 
  Zdenka Galová 
  Ludvík Malý 
  Marie Cupalová 
  Milada Toboláková 
  Ludvík Povolný 
  Jan Horák 
  Marie Stopková
  Karel Kňourek 

Únor 2021 Blažena Buchtová
  Oldřich  Jurán
  Božena Hynštová 
  Josef Hasník 
  Emilie Křivánková 
  Vlastimil Domený 
  Miroslav Valerián 
  Josef Pláteník 
  Marie Miklová 

Březen 2021 Josef Bravenec
  Marie Kolková
  Kristina Lauerová 
  Vavřinec Turčín 
  Olga Dolníčková 
  Margita Tőfalvyová 
  Jozefa Pantůčková 
  Sylva Zámečníková 
  Olga Hrdličková 
  Ladislav Kopřiva 
  Anna Šubová 
  Ludvík Pitra
  Ludmila Buršová
  Božena Machová
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Statistiky za rok 2020 

K 31. 12. 2020 žilo v obci: 
Dospělí 1426 
Děti(15—18) 44 
Děti (7—15) 235 
Děti (do 7) 102 
Obyvatel celkem 1706

V roce 2020: 
Přistěhovalo se 26
Odstěhovalo se 22
Narození 9
Úmrtí 22
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