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Zpravodaj Naše obec v roce 2022

 V minulém roce se někteří přispěvatelé do obecního zpra-
vodaje ptali, jak je to s termíny, uzávěrkami, či lhůtami, které se 
zpravodajem souvisí, aby si své články mohli lépe naplánovat. 
Pokusím se tedy na tomto místě vše shrnout a představit plán 
na letošní rok.
 Zpravodaj Naše obec vyjde i v letošním roce ještě třikrát, a to 
v první polovině června, koncem září a zhruba týden před Vá-
nocemi. Protože se zpravodaj připravuje ve více krocích, schází 
se redakční rada vždy zhruba měsíc a půl před vydáním. Toto 
datum uvádíme vždy na zadní straně zpravodaje jako datum 
uzávěrky odevzdání článků a inzercí (pozn. reálně se však nikdy 
nestalo, že bychom k tomuto datu měli zpravodaj uzavřený). 
Následuje zhruba deset dní, kdy čekáme, než se všechny články 
sejdou, poté je potřeba zhruba týden na korektury, týden na saz-
bu a grafickou úpravu a zhruba týden pak trvá, než je zpravodaj 
po odeslání finální verze vytištěn a dorazí na obecní úřad.
 Číslo 2/2022 (uzávěrka 5. 5., vyjde cca 10. 6.)
 Číslo 3/2022 (uzávěrka 24. 8., vyjde na konci září, termín 
se může posunout podle termínu voleb, ve zpravodaji budou 
prezentace kandidátek, takže musí vyjít před volbami)
 Číslo 4/2022 (uzávěrka 2. 11., vyjde cca 10. 12.)
 Jsme samozřejmě rádi, když se nám své články zasíláte 
průběžně, ulehčuje nám to práci a posouvá to termín vydání 
zpravodaje dopředu. Na závěr bych ještě rád vyzval ty, kteří 
mají zájem o činnost v redakční radě, ať se ozvou na e-mail 
redakce@dolni-dunajovice.cz. Posily redakčního týmu vítáme. 
Rádi také otiskneme vaše zajímavé fotografie z Dolních Dunajovic.

Za redakční radu
Josef Šuba, šéfredaktor

Jednání zastupitelstva

 Protože se jednání zastupitelstva uskutečnilo až po uzávěrce prosin-
cového vydání zpravodaje NAŠE OBEC, přinášíme informace až nyní.
 Na jednání bylo přítomno všech 15 zastupitelů a do prezenč-
ní listiny se zapsalo 11 občanů. Hlavním bodem programu bylo 
schválení rozpočtu obce na rok 2022.

 Zastupitelstvo obce schválilo pro rok 2022 rozpočet v cel-
kové výši 39.207.000 Kč. V rozpočtu není počítáno s většími 
investicemi. Asi tou největší je prodloužení kanalizace od te-
nisového areálu ke „skleníku“ s přípravou na připojení lokality 
„Za hřištěm“. Další aktivity se pak budou odvíjet od toho, jestli 
získáme dotaci na rozšíření ČOV. Současně se připravuje doku-
mentace pro vybudování inženýrských sítí za hřištěm a na konci 
ulice Kostelní.
 Následně zastupitelstvo obce projednávalo dvě obecně zá-
vazné vyhlášky obce. Vyhlášku č. 2/2021, o místním poplat-
ku za obecní systém odpadového hospodářství a Vyhlášku 
č. 3/2021, o místním poplatku z pobytu. Výše poplatku za svoz 
odpadu byla zvýšena z 500 Kč na 900 Kč za občana a rok. 
O problematice odpadového hospodářství informujeme v sa-
mostatném článku. Změna byla přijata poměrem hlasů 12 pro, 
2 proti a jeden se zdržel. Poplatek z pobytu byl zvýšen z 15 Kč 
na 25 Kč za osobu a noc. Pro hlasovalo 13, proti 2.
 Dalším bodem jednání bylo schválení Změny č. 2a Územní-
ho plánu Dolní Dunajovice, která se týká rozšíření ČOV. Změna 
byla jednomyslně schválena.
 Zastupitelstvo dále schválilo dodatek ke smlouvě o financo-
vání Integrovaného dopravního systému JMK (příspěvek obce 
je 100 Kč na občana) a projednávalo pravidla pro prodej sta-
vebního pozemku. Ke schválení pravidel pro prodej pozemku 
by mělo dojít na příštím jednání zastupitelstva.

Josef Hasník, starosta obce

Odpadové hospodářství

 Současný systém odpadového hospodářství je v provozu od 
1. 1. 2013. Poplatek ve výši 500 Kč je také platný od stejného 
data. Současně chci upozornit, že systém odpadového hos-
podářství obce se týká pouze občanů obce. Podnikající osoby, 
které mají v obci svou provozovnu, jsou povinny mít uzavřenou 
svou vlastní smlouvu na likvidaci odpadů akreditovanou firmou. 
Obec nejméně jednou ročně, ve spolupráci se svozovou firmou, 
kontroluje, zda jsou takovéto smlouvy uzavřeny.
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 Odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů od společnosti EKO-KOM, a.s. pro obec Dolní Dunajo-
vice v roce 2021 byla 307.086,80 Kč.
 Děkujeme všem občanům obce, kteří zodpovědně třídí od-
pad a tím pomáhají snižovat náklady na odpadové hospodář-
ství obce.

Josef Hasník, starosta obce

Odpady-sledovaný segment životního prostředí

 Odpady jsou významnou oblastí, na kterou je v rámci udr-
žitelného životního prostředí zaměřen nově přijatý zákon o od-
padech, který vešel v účinnost 1. 1. 2021 a byl v průběhu roku 
postupně doplňován prováděcími předpisy.
 Všichni víte, že na zlepšování životního prostředí je kladen velký 
důraz a zpřísňují se požadavky na jednotlivé oblasti, které životní 
prostředí ovlivňují jako emise, energie, voda a samozřejmě odpady.
 Na obce jsou tak kladeny zákonné požadavky pro splňování 
limitů produkce odpadů a jeho vytříděných složek. Zvyšují se 
poplatky za ukládání na skládky i za jeho energetické využití. 
Kapacita spalovny je omezená a některé druhy odpadů nelze 
vůbec za současné kapacity do spalovny vozit.
 Obce vynakládají významné finanční prostředky za svoz 
a odstranění komunálního odpadu svých občanů. Tyto náklady 
jdou ve velké míře k tíži obecního rozpočtu, protože vybírané 
poplatky od občanů v rámci poplatku za odpady nepokryjí cel-
kové náklady obce na odpadové hospodářství.
 Většina obcí zcela správně zvedla sazby poplatků za odpa-
dy a to na základě zákonem stanoveného výpočtu nákladů na 
odpady za předcházející rok. Uvědomte si prosím, že zastupi-
telé vaší obce mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře 
a s obecním rozpočtem řádně hospodařit. Pokud nebude obec 
řádně hospodařit, nebude se rozvíjet, nebudou prostředky na 
zkvalitňování občanské vybavenosti a služeb, na rekonstrukce 
veřejných prostranství, výsadbu zeleně apod. Každý z vás chce 
bydlet v obci, která se snaží pro své občany zajistit komfortní žití 
svých obyvatel a příjemné prostředí celé obce.

 Co občané za své peníze dostávají? Každá domácnost může 
ke svozu kromě popelnice na netříděný odpad přistavit kontej-
ner s plastem, papírem nebo bioodpadem. Pro podporu třídě-
ní odpadu byly zpočátku obcí do domácností také bezplatně 
dodány kontejnery na tříděný odpad. Dále mohou občané na 
sběrném místě (po kolaudaci-od dubna na novém sběrném 
dvoře) odevzdávat vyřazené elektrospotřebiče, pneumatiky, 
akumulátory, velkoobjemový odpad a další nebezpečný odpad.
 Mezitím došlo k výraznému zdražení služeb. Například 
plasty a papír byly až do dubna 2019 vyváženy bezplatně, 
v dubnu 2019 začala obec za odvezené suroviny platit podle je-
jich množství a od dubna 2021 se přidal ještě poplatek za svoz 
ve výši 5.000 Kč za papír a stejně za plast. Zvýšily se i platby za 
uložení odpadů na skládku.
 Jestliže jsme v roce 2013 za nakládání s odpady utratili 
1,1 mil. Kč a na poplatcích jsme vybrali 832 tis. Kč, dále jsme 
získali 160 tis. Kč za vytříděné suroviny, tak doplácela obec na 
provoz odpadového hospodářství jen malou částku. V roce 
2020 byly náklady již přes 2 mil. Kč na poplatcích bylo vybráno 
840 tis. Kč a příjem za vytříděné suroviny 293 tis. Kč, obec tedy 
doplácela již 921 tis. Kč, a výdaje se v roce 2021 dále zvyšovaly.
Od 1. ledna letošního roku se tedy poplatky zvyšují na 900 Kč 
na občana a rok. Může se to zdát hodně, ale jak bylo uvedeno 
výše, obec pro občany zajišťuje celou řadu služeb. Když se část-
ka rozpočítá na měsíc, činí 75 Kč.

Josef Hasník, starosta obce

Třídění odpadu

 V roce 2021 vytřídili občané obce Dolní Dunajovice: 
  51,03 t papíru
  31,53 t plastů
  40,29 t skla
  0,57 t nápojových kartonů

 Na každého občana obce tak připadlo 72,6 kg vytříděných 
druhotných surovin.
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stanovené zákonné limity, a za to bude obci hrozit sankce. Pak 
budou zástupci obcí nuceni zvyšovat významně nejen poplat-
ky za odpady, ale i řešit případné sankce pro ty, kteří nerespek-
tují stanovené normy a pravidla a kazí to těm, kteří se chovají 
zodpovědně.
 Věříme, že většina z vás si váží toho, jak vaše vedení obce 
přistupuje ke službám v rámci odpadového hospodářství, 
a máte nejen pochopení, ale i snahu ve smyslu sounáležitosti 
k obci přispívat vzorným tříděním a předcházením vzniku od-
padů ke kvalitnímu a udržitelnému systému v rámci komunál-
ního odpadu ve vaší obci.
 Pokud potřebujete poradit v rámci oblasti třídění od-
padů nebo vás cokoliv z oblasti odpadů zajímá, obraťte se 
na naši společnost, kde s vámi vše potřebné probereme 
a vysvětlíme.
 Třídění zdar-odpadu zmar.

Tým STKO
www.stko.cz

S dětmi se mi vždycky pracovalo dobře

 K většině z vás se jistě dostala informace, že naše obec je od 
ledna letošního roku bez dětského lékaře. Po téměř čtyřech de-
kádách péče o dolnodunajovické děti, odešel doktor Petr Pekař 
na zasloužený odpočinek. Jaké byly jeho začátky v naší obci? 
A jak vnímá současnou situaci, kdy je stále méně zájemců o 
lékařskou praxi v menších městech a obcích? Nejen to se do-
zvíte v následujícím rozhovoru. S doktorem Petrem Pekařem si 
povídal Josef Šuba.

 Pane doktore, vzpomenete si, kdy jste poprvé začal ordino-
vat v Dolních Dunajovicích?
 To bylo myslím v roce 1984.

 Byla to vaše první samostatná praxe nebo už jste předtím 
někde působil?
 Ne, předtím jsem už byl v nemocnici. Ve Valticích.

 Po zdražení poplatků za odpady se v mnoha obcích zvedla 
vlna negativních ohlasů a dokonce radikálních názorů, že díky 
zdražení přestanou někteří občané třídit. Je potřeba zdůraznit, že 
povinnost třídit odpad je zákonná-tzn. netřídím, porušuji zákon. 
Dále je povinnost třídit odpady zakotvena v každé vyhlášce ob-
ce-tzn. netřídím, porušuji vyhlášku obce a konám přestupek. Za 
každý přestupek může přijít sankce. Obce jsou aktuálně ve fázi, 
kdy se naopak snaží pro vás občany dělat maximum pro zajištění 
kvalitních služeb v rámci odpadového hospodářství. Máte k dis-
pozici nádoby na tříděný odpad, který se vám pravidelně sváží, 
máte možnost využívat síť sběrných dvorů pro ukládání odpadů, 
máte zajištěn svoz elektra i nebezpečných odpadů, mnoho obcí 
zajištuje i pravidelné svozy objemného odpadu ve velkoobjemo-
vých kontejnerech. Některé obce zajišťují pro své občany i mytí 
a  desinfekci popelnic. Staré pneumatiky můžete zdarma ode-
vzdat na sběrném dvoře v Mikulově, sklo a plechovky můžete 
odevzdat na sběrných místech obce do vyznačených nádob stej-
ně tak jako textil nebo jedlý olej v PET lahvích atd. Vaše obec se tak 
snaží vytvořit vám takové podmínky, abyste mohli perfektně třídit 
a dodržovat tak nejen zákonem a vyhláškou stanovené povin-
nosti, ale i hygienické podmínky a komfort služby svozu odpadů.
 Uvědomte si prosím, že i přes zvýšené sazby poplatků za 
odpady, bude obec za vaše odpady stále doplácet ze svého 
rozpočtu, aby pro vás i nadále mohla zajistit komplexní služ-
by v odpadovém hospodářství. Nic není samozřejmost, a proto 
byste si měli spíše přístupu vašich obcí vážit, vždyť se zamys-
lete nad tím, kolik reálně vyprodukujete svého odpadu a kolik 
by stálo, kdybyste si jeho likvidaci museli platit plně sami. Na-
příklad při sazbě poplatku 900 Kč/občan/rok je to v přepočtu 
částka 2,5 Kč/den, což je cena jednoho rohlíku. Při současných 
sazbách za energie, vodu, stočné jsou sazby místních poplatků za 
odpady nepoměrně nízké, a to díky obcím, které vám ze svých 
rozpočtů doplácí za vámi vyprodukovaný odpad.
 Jak to bude do budoucna? A bude hůř… Bude záležet na 
vás, milí občané, jak se k odpadům postavíte a jak se postaví 
vaše obec k tomu, co ji v budoucnu čeká. Pokud se budete sna-
žit předcházet odpadům, vzorně třídit a chovat se zodpovědně, 
nebude obec nucena přistupovat k radikálnějším opatřením 
v rámci odpadového hospodářství. 
 Nicméně pokud nebudete dostatečně třídit, budete produ-
kovat velké množství odpadů, nebude obec schopna dodržet 
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 Kolik generací dunajovických dětí jste vlastně zažil?
 Tak zhruba tři, někdy už i čtvrtou. Protože ti, co měli tenkrát 
patnáct, když jsem tu začínal, tak teď už chodily jejich vnoučata.

 A teď jedna aktuální otázka. Proč se podle vás doktoři na 
vesnice moc nehrnou? Máte pro to nějaké vysvětlení?
 To nevím, myslím si, že je asi chyba někde v organizaci, že to 
jede asi samospádem, jede to někam pryč. Jednak ta příprava, 
než můžou samostatně pracovat, trvá strašně dlouho. A je to 
navíc jiná zodpovědnost než být někde zaměstnaný. Pracovat 
na vlastní triko je náročné, protože ta právní mašinérie a všech-
no to kolem, je čím dál složitější. Není to už tak, jak jsme začínali. 
To nebylo tolik předpisů a všeho možného. Takže ta byrokracie 
je taky čím dál horší. Hned máš nad sebou milionové pokuty, 
není to žádná sranda. Je to otročina tady v terénu, na tom prv-
ním místě. Ale někdo to dělat musí. A asi ti doktoři i chybí, ale 
neznám statistiky.

 Ano, o tom se hodně mluví, že je doktorů málo a když už 
jsou, tak zůstávají ve velkých nemocnicích.
 Nikdo to zatím neřeší a myslím, že to začnou řešit, až to krach-
ne úplně. Protože i moji kolegové, co jsou tady, jsme zhruba všich-
ni ve stejným věku. Třeba v Hrušovanech, je jedna stejně stará jak 
já a jedna o rok starší. Jak dlouho tam budou, nevím.

Na závěr bych se ještě rád zeptal, jak budete na svou praxi 
v Dunajovicích vzpomínat?
 Bylo mě tam fajn, ale čas na odchod už nazrál. Nemám 
z toho nějaký pocit, že bych prchl. Člověk musí být soudnej, a ne 
dělat ze sebe něco, co už dávno není. Protože ty síly ubývají a už 
toho bylo moc. Člověk už má větší strach, už přemýšlíš úplně ji-
nak než za mlada. Už se bojíš, abys nešlápl vedle nebo posoudil 
situaci správně. Už to zkrátka vynechává, to víš, ty roky jsou znát.

 V Dunajovicích jste byl dlouho, myslím si, že jste spoustě 
lidem pomohl, tak věřím, že všichni pochopí, že už nastal ten 
čas se rozloučit. To se bohužel nedá nic dělat.
 Jo, myslím, že jsem se rozhodl v pravej čas. Když už tě ta 
práca netěší nebo tam jdeš se strachem, to už nemá cenu.

 Moc Vám děkuji za povídání a mějte se hezky.

 A z jakého důvodu jste se rozhodl odejít z nemocnice do 
ordinace na vesnici?
 (smích) Tenkrát se nás nikdo na nic neptal! Byl jsem zaměst-
nanec ÚNZ (Ústav národního zdraví), tak mě sem prostě poslali 
a  hotovo. My jsme se tenkrát střídali s doktorkou Jeleníkovou, 
která šla na předatestační přípravu, tak jsem šel místo ní. Potom 
jsem se zase vrátil na oddělení. Tam jsem nějaký čas byl, ale jak 
dlouho, to už nevím. Prostě do atestace. A po atestaci jsem měl jít 
zpátky do Dunajovic, chvíli jsem tam zase byl, ale pak mě dali do 
Drnholce. Tam šel pan doktor do důchodu a já jsem šel místo něho.

 Kdy jste pak z toho Drnholce přešel do Dunajovic?
 Po osmdesátým devátým jsem šel dělat na soukromo a ten 
Drnholec jsem nechal, protože tam to bylo na zámku, a to neod-
povídalo vlastně ničemu. Nevědělo se, co s tím bude, takže jsem 
zůstal jen v Novosedlech. V Dunajovicích byla paní doktorka, 
jmenovala se myslím Pantůčková, ta onemocněla a byla nemoc-
ná celej rok. Já jsem tam dělal místo ní, a nakonec jsem si vzal ty 
Dunajovice zpátky a k tomu ty Novosedly. A tak to už zůstalo.

 Vzpomenete si ještě, kdo vám v těch začátcích dělal zdra-
votní sestru?
 Paní Babirádová. Tenkrát byla ještě Babirádová, pak se vda-
la za Kopřivu a byla Kopřivová. A to bylo vlastně do té doby, než 
jsem ty Dunajovice znovu vzal. Ona potom šla asi do důchodu 
nebo šla někam jinam, a místo ní přišla tvoje mamka, Soňa 
Šubová. Já už ani nevím, jak dlouho tam vlastně byla, asi od 
toho devadesátého pátého. Vlastně jsme tam byli spolu celou 
dobu. Ona už říkala, že je to na rozvod (smích).

 Napadají vás nějaké rozdíly mezi tím, jak vypadala praxe, 
když jste začínal a když jste teď končil?
 Situace se úplně změnila, hlavně lidi se změnili. To se nedá 
ani srovnávat, protože tenkrát byli lidi úplně jiní. Teď to bylo 
stresovější, protože tenkrát, nechci říct, že doktor něco zname-
nal, on znamená furt něco, ale byla jiná domluva s lidma.

 A když byste měl ještě porovnat, jestli se nějak změnily 
ty děti?
 A tak děti jsou děti, ty jsou furt stejný. S dětma se mi vždycky 
pracovalo dobře. Horší až vyrostou.
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daň. Daň v podobě lenosti. Je velkou škodou, že se spousta 
aktivit a akcí musela díky protipandemickým opatřením rušit. 
I u nás, v Dunajku, tomu není jinak. Zrušený adventní jarmark, 
vánoční dílničky, fašank, velikonoční dílničky, dětské krojované 
plesy… A to bývá někdy příčinou toho, že není důvod se něčemu 
novému učit. Že když nám chybí dvě třetiny členů na zkouš-
ce, musíme spousty zkoušek na poslední chvíli rušit… a tedy 
se nestýkat, netancovat, nezpívat… a tím pádem se nám mezi 
prsty rozpadá i to, proč se vlastně scházíme-postrádá to smysl. 
Byla bych moc ráda, kdyby se vše mávnutím proutku vrátilo do 
dřívějších kolejí.
 A i přesto jsme vše zvládli s přehledem, spousty setkání 
nám dělalo radost. Při akcích jsme se vždy dokázali stmelit 
a „táhnout za jeden provaz“.  A jak přimět děti k tomu, být něčím 
užitečný, dělat volnočasovou aktivitu tak, aby to pro celý kolektiv 
bylo smyslem? Jedině ukázat dětem, že to jde a být jim vzorem, 
nikoli negativním článkem.
 A i přesto, že byla doba s omezeními, vytvořili jsme na taneč-
ním parketu Velkou vánoční hru. Možná jste zaznamenali, že 
na každý den byla na tanečním parketu nachystána inspirace 
k prožitku a každý týden jste mohli najít na našem vánočním 
stromu námět na tvoření. Cílem naší společné hry bylo vyzdo-
bit okolí vánočního stromu na place. Takže jste si mohli dopřát 
24 společných chvilek, a ještě být součástí prožitkového vánoč-
ního kalendáře s tvořením.

 Na závěr je třeba doplnit, že vzápětí poté, co se zastupitelé 
dozvěděli, že pan doktor Pekař k 31. prosinci ukončí svou praxi, 
rozběhli ve spolupráci s obcí Novosedly sérii aktivit, jejichž cílem 
bylo získat pro obě obce nového pediatra. Přes řadu různých 
informačních kanálů byly vypsány inzeráty, včetně několika-
měsíčního výběrového řízení, organizovaného Jihomoravským 
krajem. Novosedly nabídly obecní lékařský byt, naše obec zase 
na čas převzala nájem bývalé ordinace, aby měl nový lékař kam 
nastoupit, a obec přebere i vybavení ordinace. Více než třičtvrtě 
roku trvající snaha však kýžené ovoce nepřinesla a na místo 
dětského lékaře v Dolních Dunajovicích a Novosedlech se do-
posud nikdo nepřihlásil.

Josef Šuba

Kocourkovská olympiáda

 Do Dunajku přišlo úplnou náhodou na termín 9. 7. 2022 po-
zvání od starosty Kocourkova, ve kterém stojí, že starosta svě-
toznámého Kocourkova nás zve na návštěvu obce, abychom 
mu pomohli s velice důležitým úkolem. Hledá totiž členy olym-
pijského týmu a především stavebníky na pomoc s výstavbou 
stadionu. Starosta se svými radními si neví rady, a proto nás 
požádal o pomoc. Věříme, že tento úkol hravě zvládneme a uži-
jeme si s Kocourkovskými hóódněě legrace při stavbě stadionu 
nebo při plnění netradičních a legračních disciplín.
 Kocourkov je bláznivá obec, která je dějištěm mnoha ko-
mických historek o kocourkovských obyvatelích, kteří dělají 
vše neúčelně a neúspěšně. Vydáme se tedy starostovi města 
Kocourkova na pomoc. Už nyní mají rodiče možnost přihlásit 
své děti na týdenní pobyt (do rekreačního zařízení Křižanov) 
v termínu 9.—16. 7. 2022, více na www.dunajek.cz/tábor nebo 
na facebooku Marcela Kurucová-messenger.
 A jak prožíváme těžké období poznamenané tím, že spous-
ty dětí z nějakého důvodu nemohou a někdy i nechtějí dělat 
to, co jim před dobou „Corona“ bylo milé, příjemné a byly tak 
nadšené pro jakoukoli činnost? Úplně běžně. Děti před dvěma 
lety chtěly dělat spoustu aktivit. Ale doba si nyní vyžádala svou 
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Plány Spolku rodičů Dolní Dunajovice

 Tak jako ostatní spolky musel i ten náš loni a předloni ome-
zit pořádání oblíbených společenských akcí jak pro děti, tak 
i pro dospělé. Všichni pevně věříme, že letos už se karta obrátí 
a všechny plánované akce se dočkají svého uskutečnění.
 První z těchto událostí bude kouzelný čarodějnický rej, který 
plánujeme odstartovat v pátek 29. 4. Společně proletíme obcí 
z malého hřiště do kinosálu, kde budeme čarovat, tancovat, věš-
tit a věnovat se dalším čarodějnickým radovánkám.
 Na začátku června společně oslavíme den dětí. Rádi by-
chom připravili odpoledne nabité zábavou, pohybem, tvořením 
a dalšími oblíbenými aktivitami.
 Se školním rokem bychom se rádi rozloučili tradiční prázd-
ninovou zábavou na místním tanečním parketu.
 V druhé polovině letošního roku nás bude čekat uspořádání 
podzimní akce pro děti a předvánočního Zpívání pod vánočním 
stromem.
 Na všechny akce už se moc těšíme a věříme, že se nám 
podaří připravit příjemné chvíle pro děti i dospělé.

Lenka Holacká

TJ Sokol Dolní Dunajovice

 Děti našeho Sokola přes zimní měsíce trénují 2x týdně 
v místní školní tělocvičně a taky každou neděli od 9 do 10 hodin 
se učí dovednostem na kluzišti v Mikulově.
Momentálně máme mužstvo starší přípravky, ročníku narození 
2012, které i v soutěžím ročníku 2022/2023 může nastupovat 
k utkáním (turnajům) za svou věkovou kategorii.
Dále mužstvo mladší přípravky, ročníku narození 2013 a 2014 
a předpřípravku, ročníku narození 2015, 2016 a 2017.
 V klubu pravidelně trénuje 55 dětí, které se učí novým do-
vednostem pod vedením trenérů Ivo Kauera, Jakuba Goiše, 
Tomáše Zajíčka, Romana Bravence a nově se k nám přidal 
špílmachr mužstva mužů David Zouhar.
 Všechny tři kategorie reprezentující obec Dolní Dunajovice, 
v zimních měsících objíždějí halové turnaje v Jihomoravském kra-
ji a snaží se učit fotbalovým dovednostem proti velmi kvalitním 

 I když se letošní plesová sezóna nekonala, dodržujeme 
a učíme se tradicím. Fašank, po loňské změně jinak, v podobě 
kolektivního vhození dětmi vytvořeného slaměného mužíčka 
„Masopusta“ do potoku. Rozhodli jsme se i letos s dětmi vyrobit 
na Popeleční středu takového mužíčka „Masopusta“ a neošidit 
tradici, i když trochu jinak. Vytvořili jsme Masopusta z přírodnin 
a slámy a s dětmi jsme jej zašli vhodit do potoka. Nechybě-
ly typické tvarohové koblížky, Boží milosti a prima nálada. Zde 
jsme si opět pověděli, co je to Fašank a tradice, které se k němu 
vážou a také jsme zavzpomínali na minulé ročníky s obchůzkou 
masek a pochováváním basy. Někteří z nás se bavili u potoka 
potápěním mužíčka, jiným byly vzácné masopustní pochoutky, 
někteří vzpomínali na to, jaké měli z minulých ročníků fašanku 
zážitky či jaké byly masky. Inu i tak může začít anebo možná 
i  pokračovat, trochu jiný zvyk, který patří do prastaré tradice 
naší obce. Společné chvíle s písněmi, kobližky i tradičním tan-
cem Podšable jsme fašank letos dodrželi.
 S dětmi se těšíme na nové členy, kteří by se chtěli naučit 
spoustu nových písniček a tanců. Zkoušky budou probíhat i na-
dále každé pondělí a čtvrtek v tělocvičně ZŠ od 16 hodin. Přijďte 
se za námi podívat.
 A co nás čeká dál? Velikonoční kreativní soutěž, kterou vy-
hlásíme několik týdnů před letošními Velikonocemi s podtex-
tem „VELIKONOCE NÁS BAVÍ“, ostatně jako minulý rok. Na 
akci Ukliďme Česko pomůžeme vyčistit okolí naší obce, zažije-
me nějakou výpravu „do kraja“, začneme plánovat i Dětské kro-
jované hodečky a třeba i něco nového. To ukáže až naše/vaše 
aktivní účast, podpora a trošku snahy, kterou moc potřebujeme 
všichni společně.
 Pojďme opět žít!

Za DNS Dunajek
Marcela Kurucová
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NOVĚ OTEVŘENÝ VINAŘSKÝ BAZOŠ V ZAJEČÍ
Máte ve vinařství nepotřebné nádrže, technologii atd., která zabírá 
tolik potřebné místo? Nebo naopak sháníte něco většího, lepšího 
a za rozumnou cenu?
Obraťte se na nás a my vám zboží uskladníme, odkoupíme, 
dáme do komisního prodeje a najdeme nového majitele!

soupeřům. Za zmínku stojí utkání proti Zbrojovce Brno, Sparty 
nebo Svratky Brno, Třebíči, Hodonínu nebo dokonce daleké SFC 
Opavy!
 U dětí se na tréninku snažíme neminout senzitivní obdo-
bí! Vkládáme proto hodně zábavných her, které jsou spojené 
s koordinací, frekvencí a přesností pohybu, rychlostí, rovnová-
hou, prostorovou orientací a samozřejmě i hrám malých forem 
a ovládání míče. Děti se pomalu začleňují do kolektivu, kde se 
učí i nějakým pravidlům.
 Děkujeme rodičům za podporu malých sportovců a taky 
našim PARTNERŮM za podporu dětí a mládeže! Obec Dolní 
Dunajovice, Vinařství Zámečník, Belšán & Niebauer, Nábytek 
Pyramida, Nevinná kavárna, Avia Dunajovice, Penzion u Zajíčků, 
Shiny Car Detailing, studio Bárta.

 Mužstvo mužů, pod vedením trenéra Jakuba Goiše se přes 
zimu připravuje na jarní část sezóny v Mikulovské tělocvičně 
,,na gymplu“ a taky každé pondělí si to kluci rozdají na Miku-
lovském ledě! Od března se ale tréninky přesouvají na přírod-
ní trávu místního Sokola. V měsících únor a březen odehrají 
naši muži i pár přípravných utkání. První mistrovské utkání 
odehrají muži 3. 4. v Bulharech a na domácí půdě se představí 
10. 4. proti Pavlovu!
 Fotogalerii a ostatní info najdete na FB: Sokol Dolní Dunajovice.
 Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Ivo Kauer, trenér dětí a mládeže

vinařský bazoš.cz

nákup, prodej
a komisní prodej
použitého  sortimentu
pro vinaře

· nerezové nádrže
· lisy, mlýnky
· vinifikátory
· sudy, kádě, vlečky
· ostatní sortiment

použitého  sortimentu

NOVĚOTEVŘENO

+420 606 294 911

info@vinarskybazos.cz
 Zaječí

Hlavní 406, 691 05
www.vinarskybazos.cz

+420 606 294 911
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BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK

POZEMKY DOMY

BYTY SKLEPY

Jan Vystoupil

jan.vystoupil@finrealinvest.cz
www.janvystoupil.cz

+420 774 999 016

PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:

Menší rodinný dům – 
může být k rekonstrukci 

(2+1, 3+1)

Stavební pozemek 
250 m2 a větší 

Větší RD k užívání  
bez nutných investic  

(3 pokoje a větší)

Rekreační objekty 
(apartmány, vinné 

sklepy, chaty a chalupy) 

Vinný sklep, nejlépe 
s ubytováním pro 4 

a více osob 

Ornou půdu pro 
hospodaření nebo 
samostatné viniceByt, alespoň 

po částečné 
rekonstrukci  

pro tříčlennou 
rodinu
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nebyla účast nijak vysoká. Jako potvrzení účasti běhu stačilo 
zaslat snímek obrazovky mobilu. Tímto bychom chtěli poděko-
vat všem účastníků, kteří si vyběhali pěkné ceny, včetně medailí.
 Děkujeme také sponzorům za hodnotné dary, konkrétně 
Tenisovému klubu Dolní Dunajovice a Vinařství Baláž. Rádi by-
chom také vyzdvihli jeden opravdu obdivuhodný výkon. Díky 
sněhové pokrývce mohl pan školník proběhnout celou trasu na 
běžkách. Snad se již letos sejdeme na tradiční formě tohoto 
běhu v hojném počtu.

 Naši žáci byli součástí spousty zajímavých projektů, už jen 
jejich názvy mluví za vše: Bobřík informatiky, vaření žáků 7. třídy, 
vánoční turnaj ve stolním tenise a badmintonu, Markétina do-
pravní výchova a mnohé další.
 Na závěr ještě pár důležitých informací.
 Minulé školní roky probíhaly zápisy do 1. třídy i do mateřské 
školy online formou. V letošním roce bychom se chtěli vrátit 
k tradičním formám zápisu. Zápis do 1. třídy proběhne na začát-
ku dubna, zápis do mateřské školy v 1. polovině května. Jelikož 
se situace v celé zemi neustále vyvíjí a oprávněné orgány (např. 

Zprávy ze školních lavic

 Tak jako obvykle, ani v tomto čísle Naší obce nemohou chy-
bět informace ze života naší školy. Pokaždé, když nás tvůrci to-
hoto časopisu osloví s žádostí o pár řádek, tak si řekneme, že 
vlastně nemáme o čem psát. Následně si ale v klidu sedneme 
a situace se začíná obracet, až se dostáváme do okamžiku, kdy 
se musíme omezit jen na pár důležitých událostí a informací, 
které se ve škole během posledních tří měsíců udály.
 Jednou z nejpodstatnějších událostí v životě školy za po-
sledního čtvrt roku je totiž spuštění facebookových stránek 
školy. Nyní tedy kromě webových stránek disponujeme další 
komunikační platformou, na které bychom se chtěli prezentovat 
zajimavostmi ze života školy. Naleznete nás na https://www.fa-
cebook.com/Z%C5%A0-a-M%C5%A0-Doln%C3%AD-Duna-
jovice-101548455720994/.

 Důležitou součástí povinné školní docházky je i výuka plavá-
ní, která se nám i přes probíhající pandemii podařila uskutečnit. 
V zimních měsících jezdili na plavání žáci 3., 4. a 5. tříd, v jarních 
měsících žáci 2., 3. a 4. tříd. V květnu budou do bazénu v Husto-
pečích jezdit i děti z mateřské školy.

 Jako zpestření vánočních prázdnin proběhl tradiční Ště-
pánský běh. Bohužel musel být již druhým rokem organizován 
pouze online formou. Opět byly vytvořeny 4 běžecké tratě, pro 
všechny věkové kategorie 900—6.700 m. I když byl propa-
gován na internetových stránkách školy, na facebookových 
stránkách školy i obce a přes školní informační systém školy, 
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celý adventní čas. S jeho finální podobou samozřejmě pomáha-
ly děti. Tento stromeček nám daroval pan Michal Malík, za což 
mu všichni děkujeme.

Bc. Petra Smutek, vedoucí učitelka MŠ

Školní družina sportuje

 Od roku 2019 ve školní družině jezdíme na in-line bruslích. 
Na začátku této sportovní aktivity se přihlásilo 10 dětí, které 
měly zájem o pohyb na čerstvém vzduchu nebo v tělocvičně. 
V  letošním roce se můžeme chlubit 21 mladými sportovci. 
Máme vlastní logo i motto. Děti jezdí na in-line bruslích během 
celého školního roku. Každá nová lekce je zajímavá, posouvá je 
krůček po krůčku v šikovnosti a dovednosti při ovládání tohoto 
zajímavého sportovního nářadí. Každý jedinec se naučí základy 
bruslení, které nadále rozvíjí. Nezapomínáme ani na seznámí 
s bezpečností při bruslení, práci s ochrannými prvky a v nepo-
slední řadě se zabýváme technikou bezpečného padání.
Všechny aktivity provádíme formou her. V letním období je sou-
těžení doplněno o medaile a jiné drobnosti, které dětem slouží 
jako odměna i motivace k dalším pohybovým aktivitám.

ministerstva) vydávají svá nařízení a stanoviska průběžně, sle-
dujte prosím především naše webové stránky (www.zs-dd.cz) 
a facebookové stránky, na kterých budeme zveřejňovat všech-
ny důležité informace.
 Na léto připravujeme realizaci příměstských táborů, které 
se v minulém roce těšily velké oblibě. Opět proběhnou mi-
nimálně dva, které bude organizačně zajišťovat naše škola 
spolu s DDM Mikulov. O dalších ještě jednáme. Podrobnější 
informace naleznete opět na webových stránkách školy, popř. 
příslušných organizací.
 Ještě pár slov na konec. I přes mnoho komplikací zavině-
ných zejména epidemiologickou situací, se nám daří neustá-
le pracovat na projektech, díky kterým zlepšujeme materiál-
ní podmínky naší školy. Podporujeme také další vzdělávání 
pedagogických pracovníků a snažíme se připravovat zajíma-
vé zážitky pro vaše děti-naše žáky. Držte nám palce, ať se 
vše daří.

Mgr. Vladimír Mikel, ředitel školy

Vánoce v mateřské škole

 I tento rok jsme se ve vánoční čas museli přizpůsobit opat-
řením, která omezovala setkávání osob. Velmi jsme se těšili na 
vánoční dílničky, ale už po podzimní zahradní slavnosti nám 
bylo jasné, že dílničky letos opět nebudou. A tak jsme se opět 
rozhodli pro vánoční besídku online. Alespoň tímto způsobem 
zprostředkovat rodičům a prarodičům dětí trochu vánoční nála-
dy ze školky. Před velkým natáčecím dnem nás čekalo dlouhé 
a náročné zkoušení, přípravy kostýmů, scény a ladění techniky. 
Podle ohlasů, které se k nám dostaly, měly tyto náročné dny 
svůj smysl-dětem se besídky velmi vydařily. A jako poděkování 
si pak mohly pod stromečkem rozbalit dárky od Ježíška, které 
jim udělaly velkou radost. Třídy nám doplnily jak didaktické po-
můcky, tak i panenky, autíčka či doplňky do kuchyňky, nechyběly 
ani překrásné knihy.
 Důležitou součástí Vánoc je i pěkně nazdobený stromeček. 
Jeden takový se nacházel na dvorečku naší mateřské školy po 
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určitých pravidel chování v krajině, která vaši obec obklopuje, 
a jejich dodržováním.
 Oslovujeme proto touto cestou všechny občany a podnika-
telské subjekty s výzvou finančně podpořit tento náš projekt, 
a podílet se tak na kultivaci společného prostoru. I malá částka 
je vítána. Všichni dárci budou uvedeni na úvodním panelu, který 
bude součástí odpočinkové plochy u parkoviště pod kopci.
 Zájemci o tuto možnost ať prosím kontaktují Helenu Prokešovou, 
která má za Okrašlovací spolek Mikulov tento projekt na starost 
(e-mail: krasnymikulov@gmail.com, mobil: 731 679 942).
 Děkujeme.

Okrašlovací spolek Mikulov a obec Dolní Dunajovice

 Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Kolmanovi, kte-
rý nás trénuje. S dětmi si výborně rozumí, poslouchají jej a přijí-
mají cenné rady, které jsou nedílnou součástí celého výcviku.
 MOTTO: Když se točí kolečka, rozzáří se očička.

Gabriela Nebenfűhrová, vedoucí školní družiny

Naučná stezka Dunajovickými kopci

 Ve druhém čísle loňského zpravodaje jsme vám představili 
projekt Naučné stezky Dunajovickými kopci, který za podpory 
obce Dolní Dunajovice organizuje Okrašlovací spolek Mikulov. 
Práce na tomto projektu v mezičase významně pokročily, jsou 
již hotovy návrhy téměř všech informačních panelů. Jako ukáz-
ku uměleckého stylu, kterým budou panely stezky zpracovány, 
přikládáme kresbu dudka chocholatého, jednoho z ptačích oby-
vatel Dunajovických kopců.
 Naučnou stezku, jež se bude z velké části nacházet v kata-
strálním území obce Dolní Dunajovice, budete jistě využívat jak 
vy, občané Dolních Dunajovic, když půjdete na procházku, tak 
i hosté, kteří do vaší obce zavítají. Důležitým cílem projektu je 
totiž zajistit kultivovanost pohybu turistů, kteří díky stezce bu-
dou procházet primárně touto vyznačenou trasou. Spolu s od-
stavným parkovištěm tak bude stezka pomáhat s nastavením 
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Dunajovické kopce

 Projekt na záchranu ohrožených druhů v blízkosti vaší obce 
spěje do finále.
 Před několika lety byla zahájena objemem prací a význa-
mem pro chráněná území velmi ojedinělá akce. S cílem výrazně 
zlepšit stav míst, která jsou dnes jen drobnými a izolovanými 
pozůstatky tvrdě vydřené, ale také idylické venkovské krajiny 
našich předků, se pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR společně s vysoutěženými dodavateli prací pustili do realiza-
ce projektu Obnovní management území národního významu 
na jižní Moravě financovaného z Operačního programu životní 
prostředí 2014—2021. Projekt se dotýká mnoha lokalit, z nichž 
největší finanční podpory se dostalo péči o národní přírodní pa-
mátku (NPP) Dunajovické kopce. Ta zasahuje také do katastru 
vaší obce a jistě vám je známá z procházek a výletů po okolí.
 Za ne úplně konkrétním názvem projektu se skrývá celé 
spektrum činností komplexní péče, kterou je třeba chráněným 
lokalitám a v nich dosud přežívajícím, mizejícím druhům věno-
vat. Většinu prací běžně provádějí místní osvědčení dodavatelé 
a v poslední době pak i noví nadšenci, kteří se začínají věnovat 
praktické ochraně přírody. V případě realizace tohoto projek-
tu se uplatnilo i několik větších firem. V úvodu projektu došlo 
u některých k problémům s kvalitou prací, a tím i k určitému 
zpoždění, proto se část prací o sezónu posunula, a poslední 
projektové aktivity se tedy budou realizovat ještě v roce 2023. 
Jde zejména o velké rozsahy sečení v jižní a severní části NPP 
Dunajovické kopce. V letošním roce se z tohoto šestiletého 
projektu bude už naposledy financovat extenzivní pastva smí-
šených stád ovcí a koz. Od počátku realizace projektu v roce 
2017 se zde stáda pásla na plochách v součtu desítek hektarů. 
Pokosené plochy z toho projektu bylo v rámci Dunajovických 
kopců ještě výrazně více. Sečení i pastvě předcházelo odstra-
nění křovin, které zarůstaly cenné plochy na pětině území. Za-
chovány byly v podstatě všechny stromy, ale i křoviny v růz-
ných skupinách i jednotlivě stále zůstávají rozmístěny na více 
jak pětině plochy chráněného území.
 Dunajovické kopce patří mezi přírodní klenoty jižní Moravy, 
a proto je nezbytné nalézt zdroje pro navazující péči v budouc-
nu. Nepostradatelnou činností musí být nadále sečení a  dru-
hově smíšená pastva hospodářských zvířat, která patřila ke 
zdejší zemědělské krajině po staletí, a i díky ní jsou fragmenty 
zachovalé v dnešních chráněných územích oázou pro tolik dru-

hů rostlin i živočichů. Přiměřená pastva a volný pohyb zvířat 
udržují jemnou mozaiku různých plošek a brání zarůstání luk 
dřevinami. Počet a druh zvířat, délka i období pastvy jsou dnes 
sice poněkud uměle stanoveny, ale vždy s maximální snahou o to, 
aby byly přírodě ku prospěchu. Volba je však někdy omezená 
samotnou dostupností kapacit pastevců. Jsme proto velmi rádi, 
že se na Dunajovických kopcích pase hned několik stád různých 
pastevců z nejbližších vesnic, a především, že je naděje, že své 
pastviny po skončení projektu neopustí a bude se jim zde nadále 
dařit. Momentálně pasou v dočasně vymezených ohradách, vzác-
něji na volno pod dohledem pastevce (jako například loni v létě).

 A proč vlastně za péči o Dunajovické kopce a jiné rezervace 
platíme? Důvodem je to, že dnes už místní obyvatelé mnoho 
zvířat nechovají nebo seno nakupují, fůry sena na zimu sami 
v  okolí získat nepotřebují. Je to přirozený vývoj v technické 
době, ve které žijeme. Bohužel s fatálním dopadem na stav 
cenných travních porostů, které je nejčastěji třeba pást a přede-
vším séct. Sečením odebíráme biomasu, a díky tomu v trávní-
cích nepřevládnou konkurenčně silné druhy. Pastvou a sečením 
také potlačujeme nálety nežádoucích dřevin a invazních rostlin. 
Základním pravidlem je nikdy nepokosit celou velikou plochu 
najednou, ale nechat aspoň třetinu v pásech nebo libovolných 
obrazcích bez zásahu. Právě na těchto ponechaných plochách 
může přezimovat hmyz v nejrůznějších vývojových stádiích. Je 
samozřejmě mnoho dalších neméně důležitých činností, kte-
rými lze udržovat krajinu pestrou a zdravou, jako jsou např. vý-
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1. do 24., tak jako to bývá v adventních kalendářích. Toto číslo 
pak domácnosti rozsvěcují od svého konkrétního data až do 
Štědrého dne. Cílem bylo dát nějaký cíl procházkám po vesnici 
s dětmi i bez nich, navodit vánoční atmosféru, vyzdobit si domy, 
a hlavně se pobavit, ať už při přípravě okének, při hledání cesty 
k nim nebo při radosti z jejich nalezení. Když jsem informaci 
o akci zveřejnila na facebooku do adventu zbýval sotva týden. 
Právě z časových důvodů nebyl Okénkový adventní kalendář 
jinde představen. Oslovila jsem pár přátel, Ti zase své přáte-
le a doslova během 24 hodin se mi zaplnil seznam zájemců 
o „svá okénka“. Měla jsem z toho velkou radost a začala jsem 
konat. Rozdělila jsem čísla, připravila seznam účastníků s ad-
resami a všechna okénka jsem zakreslila do mapy Dunajovic. 
Opět na facebooku jsem vše zveřejnila a snažila jsem se, aby se 
o naší akci dozvědělo co nejvíce místních. Nakonec jsme si pro 
velký počet zájemců akci prodloužili o tři dny a nezačínali 1. 12. 
ale již na první adventní neděli 28. 11.

sadby ovocných dřevin, tvorba drobných prvků pro ptáky, plazy, 
obojživelníky a hmyz. O těch ale až příště.
 Srdečně vás tímto zveme k procházce po kopcích, které jsou 
stejně Dunajovické jako Dobropolské, Březácké i Brodské. Po-
kud jste kopce delší dobu nestihli navštívit, je možné, že budete 
překvapeni. Díky tomuto „záchrannému“ projektu se zde událo 
mnoho změn a některá místa vám asi budou připadat na po-
hled docela jiná. Věříme ale, že v dobrém smyslu slova. Chrá-
něná území však rozhodně nemůžou spasit vše. Proto i okolí, 
které je obklopuje, na zásadní změny dlouho čeká. Budeme se 
těšit, že se třeba společně setkáme při péči o naši krajinu, kterou 
všichni sdílíme. Anebo se připojte ke komentované vycházce 
letos dohodnuté na termín 28. 4. 2022 v 17 hodin s výchozím 
místem u altánku na úpatí Velké Slunné. Pozvánka na akci je 
k dispozici na http://bit.do/dunajovicke.

 S jakýmkoliv námětem se na nás kdykoli obraťte. Rádi se 
podělíme o zkušenosti a pomůžeme se vším, co bude v našich 
možnostech.

Okénkový adventní kalendář

 Ráda bych se ohlédla za jednou podařenou akcí, která v naší 
obci probíhala během adventu. Jistě jste si mnozí z vás všimli 
během prosince rozsvícených číslic v oknech domů. Na tomto 
místě bych chtěla napsat pár slov, oč přesně šlo.
 Nápad nebyl z mé hlavy. Inspirovala jsem se na internetu, 
kde ho autorka zveřejnila a umožnila jej zrealizovat v dalších 
obcích. Mně se nápad moc líbil a začala jsem zjišťovat, zda by 
byl zájem o uspořádání akce s názvem Okénkový adventní ka-
lendář i v naší obci.
 Šlo o to, zajistit 24 účastníků-domácností, kteří si vyzdobí 
okno přiděleným číslem. Čísla symbolizují dny v prosinci od 
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 I tímto peněžním darem jsme mohli přispět dobré věci, tedy 
uživatelům Charity Břeclav, jejíž služby využívají i někteří starší 
a nemocní občané naší obce.
 Všem občanům, kteří přispěli finanční částkou a stejně tak 
i koledníkům-VELKÉ DÍKY.

 PS: Dne 19. 10. 2021 si Lenka Králíková ze Sedlece, vedoucí 
Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Břeclav, převza-
la v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze ocenění za 
rok 2020. Díky svým mimořádným manažerským schopnos-
tem vybudovala za dobu svého působení v břeclavské Charitě 
perfektně fungující tým pečovatelek a vytvořila rozsáhlou síť 
profesionální péče v celém okrese Břeclav.

Alena Helísková

Stařenka glosuje

 Polovzdělaný Rypouš obecní si umanul, že „tady budu znovu 
velet Já” a nic neví o tom, že samoděržaví je už minulostí.

Olga Dolníčková

 Tímto bych chtěla moc a moc poděkovat všem účastníkům, 
za opravdu krásná, nápaditá okénka, za jejich nadšení pro věc 
a  také za odměny, které na děti i dospělé čekaly v první den 
jejich rozsvěcení. Odměny byly zcela dobrovolné, a přesto se 
téměř u všech okének nějaká objevila, ať už v podobě různých 
sladkostí, perníčků, kakaa, čajíčků, svařáků, punčů, barborek, ma-
lovaných kamínků, vánočních ozdob, cukroví nebo pro dospělé 
i něčeho ostřejšího. Pro děti se staly takovou malou třešničkou 
na dortu…
 Byla bych moc ráda, kdyby se tato akce v naší obci usadila 
a stala se jednou z předvánočních tradic.

Lenka Holacká

Tříkrálová sbírka 2022

 Ve dnech 6.—9. 1. proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou 
pořádá Charita České republiky. Oproti loňskému roku, kdy kvůli 
covidové pandemii byly zapečetěné kasičky umístěny v místních 
obchodech, mohla se tato akce uskutečnit již tradičně obchůzkou 
koledníků. V jejich složení došlo k částečné obměně, byly to:
Jitka Hanušková-Marie Bravencová,
Anna Bařinová-Hedvika Zonygová,
Alena Helísková-Mgr. Daniela Hasníková,
Vladislava Šomanová-Dana Pantůčková,
Helena Hronová-Ing. Bára Bartošíková a děti Bartošíkovy,
Anna Bařinová-Mgr. Eva Bravencová,
Ivana Snášelová-Anna Pinkavová-Vendula Pinkavová,
Mgr. Nikola Miklová-Markéta Benová a děti Miklovy,
Emilie Kopřivová-Alena Kališová,
Marie Pitrová-Libuše Velecká,
Marcela Pekárková-Dagmar Fialová.
 I přesto, že někteří občané přispěli finanční částkou na cha-
ritativní konto pro obce (Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice, 
Lužice) postižené v létě živelnou katastrofou-tornádem, ne-
váhali a opět finančně přispěli do této sbírky. Letošní vybraná 
částka 65.329 Kč pokořila dosavadní nejvyšší vybranou sumu 
53.682 Kč z roku 2019.
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Urbanistická studie obce Dolní Dunajovice

 V prosinci proběhla v sále Dr. Karla Rennera veřejná pre-
zentace urbanistické studie obce. Tým architektů a urbanistů 
v  průběhu roku úzce spolupracoval s obcí na vzniku toho-
to dokumentu. Studie je strategickým plánem, který rozebírá 
stávající lokality a definuje jejich potenciál pro zlepšení nebo 
další stavební využití v budoucnu. Prezentované záměry nemají 
charakter definitivních projektů, mají sloužit spíše jako katalog 
velkých a malých cílů, na kterých se obec chce shodnout, aby 
mohla zefektivnit a přesně zacílit další kroky vedoucí ke zlep-
šování kvality života v obci. Urbanistická studie přinesla mnoho 
hodnotných podnětů do diskuse o tom, kam rozvoj obce smě-
řovat. Některé z prezentovaných témat budou dále rozpraco-
vány do podoby jednotlivých projektů, jiné například podnítily 
úvahy o stávajícím funkčním využití ploch obce a v budoucnu 
mohou sloužit jako podklad pro změny územního plánu.
 Urbanistická studie je ke zhlédnutí zde: https://www.dolni-duna-
jovice.cz/pdf/urbanisticka-studie-obce-pdf_1644130725.pdf

 Další podněty k tématu urbanistické studie lze směřovat 
zde: mistostarosta@dolni-dunajovice.cz.

Václav Šuba
Objektor.cz

Kalendář akcí

Březen
 19. 3. 2022 Jarní dílničky kinosál

Duben
 4.—18. 4. 2022 Tvořílek aneb Velikonoce pro Dunajovice 
  (jarní soutěž v tvoření)
 24. 4. 2022 Bazárek kinosál
 29. 4. 2022 Čarodějnický rej kinosál

Červen
 4. 6. 2022 Dětský den fotbalové hřiště
 11. 6. 2022 Setkání s pěsničkú taneční parket
 25. 6. 2022 Prázdninová zábava taneční parket

 Kalendář se v průběhu dalších měsíců může měnit, pro 
aktuální informace sledujte webové stránky obce.

Společenská kronika 

Narození

Listopad 2021 Táňa Bretschneider

Úmrtí

Prosinec 2021 Zdeněk Krčma 57 let
  Marie Macharová 92 let

Leden 2022 František Ptáček 77 let
  Jaroslav Studýnka 77 let
  Skoumalová Věra 91 let
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  Emilie Křivánková
  Oldřiška Zaoralová
  Marie Miklová

Březen 2022 Marta Bilíčková
  Josef Bravenec
  Jozefína Jakubčíková
  Jaroslav Valerián
  Milan Cach
  Kristina Lauerová
  Jindřiška Bartková
  Oľga Dolníčková
  Margita Tőfalvyová
  Jozefa Pantůčková
  Olga Hrdličková
  Jan Buťák

Statistika roku 2021:
 narozených dětí  20
 zemřelých občanů 19
 přihlášených občanů 41
 odhlášených občanů 34

Jubilea

Leden 2022 Františka Lukášová
  Marie Alexová
  Bohuslava Marušíková
  Ludmila Zimmermannová
  Ing. Leoš Tichý
  Zdenka Galová
  Marie Cupalová
  Milada Toboláková
  Antonín Mikša
  Jan Horák
  Marie Stopková
  Anna Svobodová
  Karel Kňourek

Únor 2022 Blažena Buchtová
  MUDr. Jiří Švanda
  Regina Navrátilová
  Božena Hynštová
  Jaroslav Malík
  Josef Hasník

Počasí - Dolní Dunajovice v roce 2021

Srážky [mm] Maximální teplota [°C] Minimální teplota [°C] Průměrná teplota [°C]
Leden 18,53 10,7 (23. 1.) -6,8 (12. 1.) 1,1
Únor 12,17 16,5 (26. 2.) -11,9 (13. 2.) 0,6
Březen 10,16 24,9 (31. 3.) -7,8 (21. 3.) 4,5
Duben 19,31 25,7 (1. 4.) -6,3 (9. 4.) 8,1
Květen 109,20 26,4 (10. 5.) -1,3 (8. 5.) 12,8
Červen 53,84 33,1 (19. 6.) 5,8 (1. 6.) 21,3
Červenec 39,62 34,3 (8. 7.) 8,9 (21. 7.) 21,8
Srpen 179,32 34,3 (15. 8.) 8,0 (30. 8.) 18,7
Září 23,62 28,9 (11. 9.) 5,0 (30. 9.) 16,2
Říjen 4,06 23,9 (5. 10.) -4,0 (24. 10.) 10,1
Listopad 19,03 14,1 (1. 11.) -4,9 (23. 11.) 5,3
Prosinec 35,30 15,2 (31. 12.) -7,4 (26. 12.) 1,8
Celkem 524,16

Podrobnější a on-line informace na: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IDOLNDUN2
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