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Předvelikonoční zamyšlení

Starosta občanům

Vážení spoluobčané, zdravím Vás v tomto předvelikonočním čase. Bude dobré, když jej prožijeme podle Božího slova
Velikonoční neděle, která letos připadne na 12. 4. „Nevíte, že
trocha (kousek) kvasu prokvasí celé těsto?“ Nevíš, že tvoje laskavé slovo, tvoje ochotná pomoc… tě naplní radostí takovou,
že i tělesně se budeš cítit lépe? A naopak, že tvoje tvrdé slovo
a odmítnutí pomoci vezme ti dobrou náladu možná í na několik dní? Zapomněli jste, že otec nebo matka mohou dítě naučit
lhát a lenošit, nebo naopak vychovat z něho pravdomluvného
a poctivého člověka? A slovo Boží dále sděluje, kým je člověk
a zvlášť kým je křesťan: „Jste totiž jako nekvašený chléb.“ Obojí,
„kvas“ i „nekvašený chléb“ mluví o člověku. Kvas-kvašený znamená pokažený, nekvašený znamená hodný-charakterní.
A slovo Boží vyzívá: „Odstraňte ten starý kvas, který znamená špatnost a nešlechetnost, aby se z Vás stalo nové těsto.“
Nové těsto znamená „nového člověka „tvárného“ tedy poslušného hlasu svědomí, hlasu Božího. Slovo Boží tou výzvou nám
říká: Buďte tím, čím jste-„nekvašeným chlebem“!
Uskutečňujte svým životem to, kým Vás učinil Bůh, když Vás
stvořil podobné sobě (svým obrazem) a kým Vás učinil Kristus
svatým křtem.
Jste obrazem Boha-buďte jím! Jste podobnými Kristu-žijte
jako On, napodobujte ho!
Nakonec Boží slovo pobízí: „Slavte svátky s nekvašenými
chleby, to je s poctivostí a životem podle pravdy!“ To platí samozřejmě nejen pro velikonoce, ale pro celý život.
A úplně na závěr povzbudivé sdělení. „Náš Velikonoční Beránek-Kristus je už obětován“, tj. Bohu Otci a Soudci odevzdán
jako oběť smíření, vymazání kvasu našich hříchů. Ježíš Kristus
stále se nás u Otce přimlouvá a jeho služebník, Váš farář, Vám
žehná a přeje milosti-plné a radostné svátky velikonoční!

Vážení občané, jaro je podle mého názoru nejkrásnějším
ročním obdobím. S prvními teplými slunečními paprsky pociťujeme hned lepší náladu, pozitivní energii, optimismus a radost.
Jaro v přírodě, které jsme neoddělitelnou součástí, každoročně signalizuje nový život a nový začátek. Bylo by skvělé využít
této nové jarní pozitivní energie k pročištění našich vzájemných
vztahů a posunout je na lepší a vyšší úroveň. Letošní jaro je
však naprosto odlišné od všech, která jsme kdy prožili. Pokračující epidemie coronaviru zasáhla také naši republiku, naši obec
nevyjímaje. Nosíme roušky a při setkání se díváme více do očí.
Jsme uzavřeni ve svých domovech se svými rodinami a uvědomujeme si jak to, co včera bylo veledůležité je dnes odsunuto na
druhou kolej. Je nám dána možnost být blíže sobě, Bohu a potřebným. Velice si vážím všech, kteří připojili ruku k dílu a začali
šít roušky pro sebe i pro druhé. Děkuji všem, kteří darovali materiál na tuto výrobu. Děkuji všem, kteří nabízí pomocnou ruku.
Toto je pravá vzájemná charita, ukázka lidskosti a vzájemnosti.
To, co je také velmi důležité, a co nás v tomto roce čeká, je
zvýšená doprava v obci. Letošní rok bude pro nás velmi zátěžový z pohledu extrémně zvýšené dopravy při trasování objížďky
přes naši obec. Vedení obce i já osobně jsme pro co nejhladší
průběh a zvládnutí této situace a také pro bezpečnost občanů,
především pak dětí a starších občanů udělali maximum možného. Průběžně jsme vznášeli mnoho požadavků a podnětů ke
zmírnění dopadů ze zvýšeného provozu motorových vozidel,
především kamionové dopravy. Ze strany ŘSD však budou realizovány jen některé. V průběhu času ještě vzájemně některé
situace a dopravní značení dolaďujeme spolu s firmou DOKA
dopravní značení. Přesto, že nás čeká těžké a složité období,
nakonec vše jistě společně zvládneme. To nejdůležitější je, aby
se nikomu nic nepřihodilo, a abychom celé toto období přežili
ve zdraví. Velmi důležité je hovořit o nebezpečí plynoucí z extrémně zvýšeného provozu především s dětmi, kteří na takovou
situaci nejsou zvyklé. Je to na nás dospělých, na rodině na učitelském sboru ZŠ aby děti nebraly tuto novou situaci na lehkou
váhu. Budeme se snažit zvýšit bezpečnost na přechodu pro
chodce u ZŠ přítomností proškolené osoby, která bude především v ranních a následně v odpoledních hodinách dohlížet na
zvýšený pohyb dětí při příchodu a odchodu ze školy. Touto cestou se na Vás současně obracím s výzvou: Pokud někdo z Vás
je ochoten přiložit ruku k dílu a zapojit se dohledem u ZŠ, přijďte

Josef Kohoutek
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Škola a školka v době mimořádného opatření
se informovat a domluvit do kanceláře OÚ. Současná situace
a omezený pohyb osob v obci dočasně vyřešil plánovaný dozor
na přechodu pro chodce u ZŠ. Jakmile se však situace změní,
budeme muset tuto potřebu znovu řešit.
Současně vyzýváme a žádáme řidiče motorových vozidel,
aby z důvodu zvýšeného provozu v obci a také průjezdnosti
autobusů, neparkovali svoje vozidla na silnici na ulicích Poštovní
a Zahradní.
Jistě jste si všimli události, která se stala v parku u Pošty.
Kdosi si zde v nočních hodinách dokazoval sílu a svoji agresi
si vybil na dvou lavičkách, které zničil a na nově vysazeném
stromku Jerlínu (Sophora japonica), který zlomil u země. Věřte
mi, že to byla smutná podívaná a nejen pro mne naprosto nepochopitelný čin. Je zvláštní, že kdykoliv se něco podobného
stane, je to vždy beze svědků, kteří by mohli být nápomocni
takové vandalství vypátrat.
Jsem rád, že se nám podařilo zajistit statika na zdokumentování budov, které stojí v blízkosti objízdné trasy a že jste této
služby ve velkém počtu využili. Obecní majetek jsme nechali
také zdokumentovat, ale bylo by lépe, kdyby k žádnému poškození nedošlo.
Vážení občané, přeji Vám především pevné zdraví, krásné
jarní dny navzdory složité situaci a hodně trpělivosti při všech
nesnázích, které nám tato doba přináší. Děkuji Vám všem, že
zodpovědně přistupujete k přijatým doporučením, opatřením
a nařízením vlády ČR a obce. Obecní úřad je připraven pomoci
všem, kteří o pomoc či radu požádají.
Telefon: kancelář OÚ 519 500 053
		
starosta obce 724 465 453
Vít Záboj, starosta obce

Školní rok se nezadržitelně posunul do své druhé poloviny
a po jarních prázdninách a lyžařském výcvikovém kurzu nabral
opět rychlý spád. Došlo ovšem k situaci, kterou nikdo z nás neočekával. Od 12. 3. 2020 vláda vzhledem k mimořádné situaci
svým rozhodnutím zakázala přítomnost žáků v základních školách a doporučila zvážit uzavření škol mateřských. Po vzájemné
komunikaci se zřizovatelem jsme tak učinili dne 13. 3. 2020. To
znamená, že škola (mateřská i základní) je až do odvolání uzavřena. Po významném poklesu počtu cizích strávníků rozhodlo
vedení školy také o přerušení provozu školní jídelny.
Na první pohled se zdá, že se žáci přestali učit a mají prázdniny. Tak tomu ovšem není. Žáci jsou, a až do odvolání budou,
vzděláváni distanční formou dle pokynů jednotlivých vyučujících.
Učební materiály jsou žákům (současně i rodičům) průběžně
zasílány prostřednictvím informačního systému Edookit. Doporučili jsme, aby se žáci i rodiče pravidelně seznamovali s novými
zprávami a průběžně plnili zadané pokyny a úkoly od vyučujících. V případě nejasností či dotazů k zaslaným úkolům mohou
žáci (popř. rodiče) kontaktovat své vyučující přes Edookit. Pedagogové a vedení školy neustále hledají další formy a možnosti
vzdělávání, které by byly v našich podmínkách realizovatelné.
Důležité! Pokud mají rodiče jakýkoliv problém s přihlášením do systému či používáním Edookitu, kontaktujte mailem
zástupkyni ředitele Mgr. Trčkovou (trckovab@zs-dd.cz).
Jelikož jde o velmi těžkou situaci, žádáme všechny účastníky vzdělávacího procesu o trpělivost, vstřícnost, pochopení,
spolupráci a vzájemný respekt. Velmi si ceníme zodpovědného
přístupu rodičů ke vzdělávání jejich dětí i ve chvílích, kdy musí
chodit do zaměstnání, popř. se starat o další členy rodiny.
Navzdory mimořádným opatřením školní rok plyne dál
a některé události nesnesou odklad. Jsou to například zápisy
do základních a mateřských škol. Jelikož se situace v celé zemi
neustále vyvíjí a oprávněné orgány (např. ministerstva) vydávají
svá nařízení a stanoviska průběžně, sledujte prosím především
naše webové stránky (www.zs-dd.cz), na kterých budeme zveřejňovat všechny důležité informace. Už nyní víme, že zápis do
1. třídy základní školy proběhne v dubnu, ale bude to poprvé
v historii školy bez účasti budoucích prvňáčků. Otázka zápisu
dětí do mateřské školy zatím zůstává otevřená.
Po úspěšné realizaci příměstských táborů v minulém roce
jsme na tyto prázdniny naplánovali ne dva, ale dokonce tři
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turnusy. První dva organizačně zajišťuje DDM Mikulov. Třetí
s názvem „žonglérský“ připravuje skupina Knock knock, která
je v naší obci známá např. ohnivou show na vinobraní. Podrobnější informace naleznete opět na webových stránkách školy.
Všichni doufáme, že budou moci proběhnout bez komplikací.
Na závěr bych se ještě na chvilku zastavil u mateřské školy.
Jak se praví, čas nikdo z nás nezastaví. Díky této fyzikální jistotě
je mou milou povinností poděkovat paní Ireně Ivanišové za její
dlouholetou práci v našem kolektivu a popřát jí v její další životní etapě hodně spokojenosti a především zdraví.
A pevné zdraví bych chtěl popřát také vám všem.
Mgr. Vladimír Mikel, ředitel školy

Lyžařský výcvikový kurz
Ve dnech 23.–28. 2. 2020 proběhl lyžařský výcvikový kurz
naší základní školy. Tento rok se jelo v poněkud pozměněném
složení. Vedoucím kurzu se stal pan učitel Malík, dalšími dvěma
lyžařskými instruktory pak byli paní učitelka Holbová a nováček
v našem týmu, pan Luboš Kopřiva, který sám nabídl svoji účast.
Posledním, ovšem bezesporu tím nejdůležitějším, členem našeho sehraného týmu byla paní Směřičková, která zastávala funkci
zdravotníka. Oběma touto cestou moc děkujeme za skvěle odvedenou práci.
Již druhým rokem jsme jeli do Hraběšic, malé vesnice blízko
Šumperka, kde máme k dispozici svůj „téměř privátní“ svah. Bohužel, počasí nám letos moc nepřálo, a tak díky nedostatku sněhu
nešlo lyžovat přímo v místě ubytování, ale museli jsme jezdit do
asi 20 km vzdáleného Přemyslova. To nám ovšem nijak nevadilo
a lyžování jsme si užívali plné tři dny od rána až do odpoledních
hodin. Pouze jeden den jsme byli nuceni strávit celý na chatě kvůli
dešti, ale i tehdy bylo o zábavu postaráno. Nachystali jsme si soutěž „LVK Dolní Dunajovice má talent“ a po počátečním ostychu
soutěžících jsme se příjemně bavili celé odpoledne. Výherci soutěže, kterých nebylo nijak málo, obdrželi diplomy a sladkou odměnu.
Rozmanitost předváděných talentů byla překvapivá, od kouzelníků
až po nevídané sportovní výkony při házení šipek do terče.

Každý den po večeři proběhlo denní hodnocení kurzu, zmínily
se pokroky lyžařů a plán na další den. Během celého pobytu
proběhly také tři vynikající přednášky. První se konala hned první
den na téma „Pravidla chování na sjezdovce“. Další přednášku
nám zařídila naše úžasná zdravotnice. Poprosila člena šumperské záchranné služby, aby přijel a ukázal nám, s čím se můžeme
setkat při příjezdu sanitky první pomoci a jaké věci se při zásahu
používají. Děti si mohly vše na vlastní kůži vyzkoušet, dokonce probíhalo i měření hladiny cukru a měření EEG a tepu. Třetí
přednáška se setkala u mladých lyžařů s největším zájmem.
Tuto si výborně připravil pan Luboš Kopřiva a týkala se jeho
zkušeností s lavinami. Nejenže poutavě popisoval své bohaté
zážitky z minulých let, které trávil jako lyžařský instruktor v cizích zemích, ale ukázal dětem spoustu fotek a také své lavinové
vybavení, jež člověku při pobytu v lavinových oblastech může
zachránit život.
Poslední večer proběhlo závěrečné zhodnocení kurzu. Všichni účastníci obdrželi speciální diplom a sladkost a mohla se rozproudit volná zábava pod nenápadným dohledem dospělých.
V pátek ráno nastalo velké balení a následný, velmi nutný,
úklid a za silného chumelení jsme vyrazili na cestu domů. Po
poledni jsme přijeli ke škole, děti byly předány rodičům a všichni
se šťastně rozjeli do svých domovů.
Za účastníky LVK Mgr. Barbora Holbová
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Fašankové veselí
Fašanku, fašanku, už je ťa namále, jako té rosénky, na zelenéj trávě...“, zpívá se ve fašankové písničce. Zvyky v průběhu kalendářního roku se nesou v rozdílném duchu, teď tedy
masopust neboli fašank, který je rozverný a nevázaný, provoněný koblihami, slaninou a pálenkou, nutnou pro zahřátí při
celodenní obchůzce v mrazivém vzduchu. Je to čas zabíjaček
a lidového veselí.
Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí o masopustním pondělí a úterý čtyřicet dní před svátky velikonočními. Tehdy chodí obcemi fašankový průvod masek, který končí
masopustní zábavou. Posledním dnem tohoto období je Popeleční středa, začátek půstu. Masopustní dny tedy trvají až do
doby, kdy končí nadvláda zimy a jaro je za dveřmi.
I u nás, v Dolních Dunajovicích tomu nebylo jinak, než tak,
jak má správně být-veselé, hravé, bujaré, rozverné, nadšené,
prostě tak, jak jsme si to my všichni udělali. Parta nadšenců,
kteří se nestydí ze sebe „vytvořit“ masku, která má za úkol
vnést do příbytku, který navštíví, pozitivum z jejího nitra. Ať už
jde o zvířecí podobu, nebo například lidskou, nadpřirozenou,

smyšlenou nebo populární. Každá má své „gró“ a tím ji přináší
její nositel do navštíveného domu. Ranní sněhánky vypovídaly o tom, že bude potřeba se hodně zahřívat, například tancem podšablovým a nebo jakkoli jinak, dle vlastního uvážení.
Nechyběla ani návštěva příbytku pana starosty, kde se o nás
náramně postarali, zahřáli bříška a bylo nám zde moc fajn.
Obchůzku po naší krásné dědince jsme opět nezvládli úplně
komplet, o to víc se všichni můžou těšit na příště. Většina se
následně došla potěšit s fašankovou obchůzkou na taneční
parket. Zde mohli přítomní ochutnat svařáček, frgály, cukrovou vatu, slané speciality a další dobrůtky. Dunajek zatancoval
neodmyslitelný „podšablový“ a další masopustní tance. Pochováváním basy s pikantními a mírně rozvernými narážkami
na dolnodunajovické dění opět fašankoví nadšenci ukončili
bujaré veselí a započali půst, který se po 40 dní ponese až
do období rozkvetlých velikonočních svátků. Krásný FAŠANK
s jedinečným datem 29. 2. 2020!!!!
Za DNS Dunajek Marcela Kurucová
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Rozpačité jaro

Tříkrálová sbírka 2020

Na toto období se všichni rádi těšíme. Letošní jaro je však
nevyzpytatelné. Jeden den dosahuje rtuť teploměru 20 stupňů
Celsia, aby další den přišly mrazíky, což rozesmutnělo především
sadaře. Příroda nám připravuje opravdu neuvěřitelné zážitky.
Jaro je období, kdy po zimě provádíme úklid a radujeme se
ze slunečních paprsků. Na Vysočině vítají jaro zpěvem. Hudební
skladatel Bohuslav Martinů složil k tomuto období půvabné dílo
Otvírání studánek, kde děti čistí studánky. U nás mnoho studánek nemáme, ale prostor pro úklid by se rozhodně našel.
Co nás však nesmírně negativně zasáhlo byla a je pandemie coronaviru. Je to nečekaná událost, která ve značné míře
ovlivňuje život na planetě. Je to zásah do života lidí, ktrému se
jen těžko bráníme. Coronavirus zasahuje do všech oblastí života
člověka. I když lékařská věda značně pokročila, lék v tomto případě stoprocentní není. Lze mu čelit zvýšenou péčí o hygienu,
ale protože se jedná o nemoc přenosnou, ani to vždy nepomůže.
Stát se snaží různými způsoby čelit účinkům uvedené pandemie. Ve školství například se přijímací zkoušky a maturity přizpůsobují znovuotevření škol, u drobných živnostníků se odkládá
zavedení EET, odpouští se na půl roku platby sociálního a zdravotního pojištění atd.
Nejhůře postiženými oblastmi jsou Itálie a Španělsko. U nás je
situace podstatně lepší /k 25. 3. t. r. bylo zaznamenáno 5 případů
úmrtí/. Je třeba, aby si lidé uvědomili, že dodržováním všech nařízení můžeme zabránit dalšímu rozšiřování této pandémie.

Koncem ledna se sešli koledníci Tříkrálové sbírky:
A. Bařinová-A. Chrenová,
A. Fialová-D. Burešová,
J. Hanušková-M. Bravencová,
R. Kotasová-H. Zonygová,
V. Šomanová-M. Pekárková,
J. Snášelová-H. Hronová,
A. Helísková-D. Hasníková, aby se vzájemně informovali
o poznatcích, které získali při charitativní sbírce. Pozvání přijal
i starosta obce p. V. Záboj, který přítomným poděkoval za jejich čas, který této dobročinné charitativní akci věnují. Pan farář
J. Kohoutek nejen poděkoval koledníkům, ale taky je seznámil
s tím, jak je s vybranými penězi naloženo:
65 % je použito na činnost Oblastní charity Břeclav,
15 % pro diecézní charitu,
10 % na pomoc do zahraničí-v letošním roce na rozvoj humanitární pomoci v Moldavsku
5 % zákonné režie (tisk, propagace)
5 % na projekty Charity ČR, z čehož plyne, že vybrané peníze
nejdou, jak občas bylo slyšet z úst občanů „na kostel a běžence“.
Zvláštní poděkování patří i dětem Šomanovým, Studýnkovým a
Fiegerlovým, které svým zpěvem tříkrálové koledy a úsměvem
potěšily přispívající.

Stanislav Lačík

V roce 2002 bylo vybráno 16.435 Kč a postupně se tato
částka navyšovala. V letošním roce se vybralo 51.850 Kč, což
nebyla nejvyšší částka dosavadní Tříkrálové sbírky, tou bylo
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53.682 Kč v roce 2019. Od roku 2002 do letošního roku bylo
v této Tříkrálové sbírce v naší obci vybráno celkem 676.288 Kč.
Pokud by měl někdo z občanů zájem posílit řady našich koledníků, rádi ho mezi sebou přivítáme. Zájemci se mohou již nyní
hlásit u pí. Jitky Hanuškové.
Díky i Vašim finančním příspěvkům Tříkrálové sbírky může
v naší obci nemálo starších a nemocných občanů využívat služeb pečovatelek Oblastní Charity Břeclav, které do naší obce
zajíždějí.
Buďme, dle svých finančních možností, laskaví a přispějme
těm, kteří se dostali do situace, že služby Charity Břeclav potřebují a přejme si, abychom se do této situace sami nedostali.
Alena Helísková

Z místní knihovny
Honoré de Balzac:
„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako
denní chléb.“
Naši knihovnu navštěvovalo v loňském roce takovýchto
čtenářů 171, což je o 3 víc než předtím. V roce 2019 jsme pro
ně nakoupili 175 nových knih a z výměnného fondu v Břeclavi
dovezli dalších 300, takže je možno si vybírat zhruba ze 7.800
svazků knih, nebo ze 7 různých časopisů.
V loňském roce si čtenáři z těchto knih a časopisů půjčili
7.195 výtisků.
Každým rokem navštěvují naši knihovnu při různých besedách žáci základní školy, mateřské školy, školní družiny a také
důchodci z Klubu důchodců. S dětmi mateřské školy jsme se
loni zúčastnili Noci s Andersenem a 1. června jsme mezi čtenáře přivítali v obřadní síni obecního úřadu 17 prvňáčků, žáci
3. třídy se zúčastnili literární soutěže – stali se malými básníky.
Vítěznou báseň děvčat V. Vránové a A. Lipovské Jaro si můžete
přečíst na našich webových stránkách. Tam se také seznámíte
na on-line katalogu s knihami, které můžete v naší knihovně
najít. Z těchto nejnovějších jsou stále žádané detektivky a společenské romány, např. Dívka na útěku od Rosse, o nálezu

lidských ostatků píše Macmillanová v knize Chůva, Jonesová
napsala psychologický thriller Matčina hra. Na setkání indické
princezny s Mistry K. Gottem, L. Štaidlem a dalšími vzpomíná
Alka Hákjová v knize Tanec mezi Mistry. Životní příběh černošského děvčátka popisuje spisovatelka Manáková v knize
Slzy africké lásky.
Zajímavé jsou i knihy M. Mlynářové Z lodiček do holin, V padesáti na začátku, nebo deník chlapce z koncentračního tábora
Chlapec, který přežil pochod smrti od P. Taussiga.
Pro děti jsou mezi nejnovějšími knihami např. napínavý příběh Prázdniny v talíři od Z. Pospíšilové nebo od P. Martiškové
Léto na vodě. Pohádkovou dobrodružnou detektivku napsala
L. Brodská, pro nejmenší čtenáře jsou tu příběhy Rohatý a jiné
příběhy nebo Řád sladkého sněhuláka a další.
V letošním roce bychom rády ve spolupráci s obecním
úřadem vybudovaly dětský koutek i s nějakými společenskými hrami.
Také chceme poděkovat mladým maminkám, které přicházejí do knihovny s malými dětmi a pěstují tak v nich lásku ke
knihám. Určitě jim to velmi prospěje v dalším životě, zvláště
k lepšímu zvládání školních požadavků.
Miroslava Lačíková, vedoucí knihovny

Kulatá výročí dr. Karla Rennera
V letošním roce si připomínáme hned tři kulatá výročí, spojená s nejvýznamnějším rodákem z naší obce, dr. Karlem Rennerem. V pondělí 14. prosince 2020 uplyne 150 let ode dne, kdy
se Renner v Dolních Dunajovicích narodil a 31. prosince 2020
tomu bude 70 let, co Renner ve Vídni zemřel. Není od věci také
připomenout, že onoho 14. prosince to bude také 30 let, co se
v Dolních Dunajovicích sešel předseda Federálního shromáždění ČSFR Alexander Dubček a předseda rakouského parlamentu Heinz Fischer, aby společně odhalili pamětní desku Karla
Rennera na jeho rodném domě.
Dolní Dunajovice na svého rodáka nezapomínají, a proto se už nyní rozběhly přípravy na oslavu Rennerova výročí.
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Ples spolku rodičů
Pomyslným centrem oslav by se měl stát park naproti pošty,
tedy v bezprostřední blízkosti již neexistujícího rodného domu
prvního rakouského prezidenta. Park by se měl během roku
dočkat celkové obnovy, a pokud se vše podaří vyjednat, bude
tu vysazena i „Rennerova růže“. Někteří z vás o ní už jistě slyšeli,
těm ostatním její příběh představíme na stránkách některého
z příštích zpravodajů. Oslavy vyvrcholí v předvečer Rennerova
prosincového výročí, kdy proběhne velké česko-rakouské setkání, jehož hlavním bodem bude slavnostní akt přejmenování parku
naproti pošty na Park dr. Karla Rennera.
Přípravy jsou na samém začátku, ale to, že se začalo téměř
s ročním předstihem, svědčí o tom, že nechceme nic podcenit.
Věříme, že se nám podaří připravit důstojnou připomínku našeho rodáka a že budou mít Dolní Dunajovice opět na co vzpomínat. O průběhu příprav vás budeme dále informovat.

Pokud rádi cestujete, mohli jste s námi a s žáky 9. třídy navštívit bezpečně nejznámější destinace světa. Na letošním plese Spolku rodičů s podtitulem „Cesta kolem světa“ (8. 2.) jsme
přivítali spoustu nadšených cestovatelů. Někteří z nich jsou našimi pravidelnými klienty, jiní s námi letěli poprvé. Paluba našeho letadla přestává být dostačující velikostně i technicky. Přesto jsme si užili spoustu skvělé hudby v podání skupiny PLUS
MUSIC BAND a radost měli určitě také ti, kteří si díky našim
úžasným sponzorům odnesli malý či větší suvenýr z cest.
Všem patří velký dík nás pořadatelů i dětí, na jejichž vyžití
celý výtěžek poputuje.
Spolek rodičů Dolní Dunajovice

Za organizační tým Mgr. Josef Šuba
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Společenská kronika
Narození
Prosinec 2019
		
		

Soňa Bretschneiderová
Daniel Šrámek
Emilie Kňourková

Úmrtí
Leden 2020
		
		

Ludmila Kališová
Jan Velan
Jan Sedlák

93 let
62 let
90 let

Únor 2020
		

Vladimír Štraus
Petr Osička

86 let
82 let

Jubilea
Leden 2020
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Únor 2020
		
		
		
		
		
		
		

Emilie Křivánková
Vlasta Ivanišová
Blažena Buchtová
Marie Miklová
Josef Hasník
Božena Hynštová
Miroslav Valerián
Jaroslav Hodoň

Březen 2020
		
		
		
		
		
		
		
		

Božena Machová
Jozefa Pantůčková
Kristina Lauerová
Olga Hrdličková
Olga Dolníčková
Anna Šubová
Marie Kolková
Karel Kampas
Alena Kramářová

Ing. Leoš Tichý
Jarmila Rampulová
Františka Lukášová
Bohuslava Marušíková
Ludmila Zimmermannová
Zdenka Galová
Karel Kňourek
Marie Stopková
Marie Cupalová
Milada Toboláková
Jan Horák
František Zezula
Vlasta Hamerníková
Bohuslav Škrhák
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CORONAVIRUS SARS-CoV-2
Vážení občané,
všichni jsme svědky nové situace, ve které se nikdo z nás doposud neocitl. Když se začalo v médiích mluvit o koronaviru někde
v Číně, říkali jsme si, že je to strašné, ale že je to daleko. Dnes
se stal koronavirus i v naší zemi jedním z nejvíce skloňovaných
pojmů, a důsledky této postupující nákazy sledujeme každý den
ve všech médiích.
Vláda České republiky reagovala na situaci ve světě
a k dnešnímu dni, kdy píši tento příspěvek, je realitou v naší zemi
vyhlášený stav nouze a zákaz volného pohybu osob (karanténa).
To všechno víte.
Obecní úřad Dolní Dunajovice postupuje od počátku podle
pokynů a nařízení vlády ČR, ve snaze zmírnit a zpomalit šíření
této nákazy. Jako zřizovatel ve spolupráci s ředitelem základní a mateřské školy jsme uzavřeli pro výuku ZŠ, následně MŠ,
školní družinu a kuchyni. Zrušili jsme všechny společné akce
v kině a v sále Dr. K. Rennera. Uzavřeli jsme pro osobní styk
obecní úřad. Informujeme občany o nových skutečnostech,
které se jich dotýkají jak v naší obci, na obecním úřadě, tak
na Městském úřadě v Mikulově. Ve spolupráci s p. Liborem
Malíkem a p. Jaroslavem Bártou, kteří připravili informační leták
o koronaviru, jsme zajistili jeho okamžité vytištění. Nabídl jsem
jej k dispozici také starostům okolních obcí, z nichž mnozí o něj
projevili zájem, a byl roznesen do 4.000 poštovních schránek.
Obecní úřad vyzývá občany, aby dodržovali veškerá aktuálně
platná nařízení vlády ČR a řídili se vyhlášenými pravidly, protože
to je jediná možná cesta, jak chránit sebe, svoji rodinu, naše děti
a naše seniory. Zdůrazňujeme také, že nosit roušku a ochranné rukavice je normální a zodpovědné. Rouškou chráníme své
okolí. Moje rouška chrání Tebe, Tvoje rouška chrání mě.
Současně prosím všechny občany, kteří mají své sousedy ve
vyšším věku, aby jim v případě potřeby nabídli pomoc s nákupem potravin, léků apod., nebo podali zprávu na OÚ, že tito lidé
pomoc potřebují. Všichni, kdo potřebují pomoc, radu či informaci mohou využít telefonního čísla:
obecní úřad
519 500 053
starosta obce
724 165 453
Nepodlehněme panice. Zdravý respekt, zodpovědnost jednoho každého z nás a dodržování zásad karantény jsou však
zcela opodstatněné a jsou na místě. Chraňme se tedy navzájem i nad rámec nařízených opatření a udělejme pro sebe, své

blízké a spoluobčany maximum možného, ať si můžeme jednou
říct: „Zvládli jsme to!“
Děkuji všem, kteří se chovají zodpovědně, rozumně a dodržují
nastavená pravidla.
Děkuji všem, kteří nabídli svoji pomoc obci a občanům.
Vít Záboj, starosta obce

LP klimatizační technika s.r.o.

KLIMATIZACE REKUPERACE
montáž servis opravy revize
Prohlídka místa montáže a cenová nabídka zcela ZDARMA.

www.lp-klima.cz

720 138 240
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