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Obec informuje

Pár slov...

Dne 22. 4. se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se mělo původně uskutečnit v březnu, ale bylo odloženo
kvůli vyhlášení mimořádného stavu.
Hlavním bodem jednání bylo schválení hospodaření obce
za rok 2019. Celkové příjmy činily 38.813.621 Kč a výdaje
32.586.743 Kč. Dále zastupitelstvo obce odsouhlasilo pokračování projektu ÚSES (výsadba zelených pásů a remízků v krajině) z roku 2015. Jedná se o obnovení výsadeb poškozených
suchem. Následně zastupitelstvo rozhodlo, na žádost poskytovatelů ubytovacích služeb, o snížení poplatku z pobytu pro rok
2020 z 15 Kč na 6 Kč za osobu a den.
Posledním bodem jednání byla rekonstrukce rady obce. Ze
svých funkcí odstoupili místostarostka Lenka Hrabalová a radní Ing. Miroslav Kovács, zastupitelstvo odvolalo starostu Víta
Záboje a radní Dušana Kopřivu a Petra Holce. Složení rady obce
je nyní následující:
starosta obce-Mgr. Josef Hasník
místostarosta obce-Ing. Miroslav Kovács
radní-Luboš Hron, Lenka Hrabalová, Jiří Zámečník.
Po volbě nové rady obce oznámili pan Vít Záboj a pan Petr
Holec, že rezignují na své mandáty v zastupitelstvu obce, starosta obce jim za jejich práci v zastupitelstvu poděkoval a konstatoval, že k nastoupení na jejich místa budou vyzváni náhradníci.
Při konání následující rady obce vzal pan Vít Záboj své odstoupení zpět a oznámil, že bude ve svém mandátu pokračovat.
Byla zahájena oprava komunikace u rybníka a prodloužení ulice
Polní. Dokončeny byly úpravy zeleně kolem rybníka, kde bylo
také instalováno provzdušňování. V areálu základní školy bylo
dokončeno hřiště, ale současně začaly práce na rekonstrukci a
modernizaci několika učeben a laboratoří.
Současná situace výrazně ovlivnila konání kulturních akcí
v obci. Musíme to společně vydržet a těšit se na konání akcí tak
jak jsme byli všichni zvyklí. Nezbývá nám než doufat, že se život
postupně navrátí do běžných kolejí.

Vážení spoluobčané, jsem zastupitelem obce nepřetržitě od
roku 1990. Za celou tuto dobu došlo poprvé po volbách v roce
2018 k tak výraznému rozdělení zastupitelstva na „My, koalice“ a „Vy, opozice“, všechna ostatní zastupitelstva od roku 1990
byla schopna spolupracovat a nerozdělovat se.
Ve zpravodaji obce, v září loňského roku, jsme si mohli přečíst ostrá vyjádření starosty, místostarostky a jedné „koaliční“
zastupitelky, týkající se organizace akce BIOGRAF. Následně
jsme jako „opozice“ začali být zváni na jednání rady obce. To
čeho jsme tam byli svědky, se dost těžko popisuje. Viděli jsme
totiž totální rozvrat rady obce. Velká část jednání rady obce
spočívala ve vzájemném napadání a osočování se mezi starostou a jeho zástupkyní. Poté jsme byli vyzváni, abychom se jako
„opozice“, zapojili do řešení nastalé situace. Návrhy na řešení ze
strany „koalice“ pro nás, ale byly nepřijatelné. Jako velká část
občanů jsme i my očekávali, že se problém otevře na říjnovém
jednání zastupitelstva obce. Nestalo se tak a konflikty dál pokračovaly. Jako jejich viditelný důsledek bylo odstěhování místostarostky do jiné kanceláře. Na prosincovém zasedání zastupitelstva předložil pan Kovács návrh na odvolání starosty obce.
Následná diskuze byla jen slabým odvarem z toho, co jsme od
září mohli sledovat na jednáních rady obce. Přesto byl tento bod
odložen na příští jednání zastupitelstva obce.
Další zasedání zastupitelstva se uskutečnilo, ze všeobecně
známých důvodů, až 22. 4. Na tomto jednání byl do programu
zařazen, na minulém jednání přerušený bod, „Rekonstrukce rady
obce“. Pan Kovács zopakoval svůj návrh na odvolání starosty
pana Záboje a následně byl předložen návrh na odvolání celé
rady obce. O tom, jak hlasování dopadlo, jste se dočetli výše.
Sám za sebe doufám, že se nám podaří spolupracovat tak,
aby naše činnost byla obci prospěšná. Jsou před námi velké
úkoly. Především dotáhnout do konce projekt rozšíření čistírny
odpadních vod a připojení Bavor. Musí také padnout konečné
rozhodnutí, kde se má v budoucnu realizovat nový kulturní sál,
jestli na místě současného „Kina“ nebo v objektu „Bílá růže“.
Do konce volebního období máme ještě dva a půl roku, tento
čas se budeme snažit věnovat usilovné práci a nebudeme jej
ztrácet zbytečnými rozbroji.

Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Mgr. Josef Hasník, starosta obce
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Škola na dálku

Proměny školního dvora

Když jsme k vám prostřednictvím tohoto zpravodaje promlouvali naposledy, nikdo z nás pořádně netušil, co se vlastně děje
a jak dlouho to bude trvat. Všichni jsme se ze dne na den ocitli v
situaci, se kterou jsme neměli žádné zkušenosti. A tak jako úplně
každý, musely se i školy s touto situací nějakým způsobem vypořádat. Ale jak vlastně může fungovat škola, když děti do ní nesmí?
Nejprve bylo potřeba zajistit nějaký informační kanál, prostřednictvím kterého by učitelé dál komunikovali se žáky i jejich rodiči. Jako nejvhodnější se zprvu jevil informační systém
Edookit, který naše škola už druhým rokem využívala. Začalo se
tedy učit distančně. Jak přesně to bude vypadat, nikdo předem
netušil. Bylo jen jasné, že tzv. „škola na dálku“ bude náročná
nejen pro děti, ale zejména pro jejich rodiče. Zatímco starší žáci
jsou při určité míře zodpovědnosti schopni pracovat samostatně, u mladších byla úloha rodičů naprosto nezastupitelná. A je
obdivuhodné, s jakým nasazením se řada z nich role náhradních učitelů zhostila.
Aby to dětem nebylo líto, spoustu věcí jsme se museli naučit i my, učitelé. Troufám si říct, že počítačová gramotnost řady
z nás se v průběhu distančního vzdělávání rapidně zvýšila.
Zatímco zpočátku jsme komunikovali s dětmi pomocí zpráv,
postupně jsme objevovali nové a efektivnější možnosti vzdálené výuky. Nakonec jsme plynule přešli na tzv. online hodiny
probíhající prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Přestože
vzdálená výuka probíhala až do konce školního roku, řada dětí
se do školy stihla alespoň na chvilku vrátit. Jako první to byli od
11. 5. deváťáci, 25. 5. se přidali žáci 1. stupně a od 8. 6. do školy
mohli chodit také zbývající žáci druhého stupně. To vše samozřejmě za přísných hygienických opatření.
I když jsme letos s dětmi část učiva probrat nestihli a z daleka ne všechno se nám povedlo už proto, že distanční výuka
bohužel nedosáhla na každého, nic zásadního se neděje. Všichni jsme se v uplynulých měsících naučili spoustu nového. Mimo
jiné ohleduplnosti, solidaritě a toleranci. A také jsme si uvědomili, že vzdělávání nejlépe funguje, pokud funguje spolupráce
mezi školou a rodiči. A za intenzivní spolupráci chceme právě
rodičům poděkovat. Bez nich by to totiž letos opravdu nešlo.
Krásné prázdniny a pevné zdraví všem!

V době, kdy děti měly vstup do školy zakázán, škola úplně
neosiřela. Jak jsme vás již informovali, na jejím dvoře probíhala výstavba nového školního hřiště. Rekonstrukce školního
dvora vyšla na bezmála 3.000.000 Kč. Z této částky více než
2.000.000 Kč bylo získáno čerpáním dotací z programu Podpora rozvoje regionů 2019 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Částkou 200.000 Kč přispěla také firma Innogy, které tímto
velmi děkujeme. Zbývající část, téměř 1.000.000 Kč, doplatil
zřizovatel školy-obec Dolní Dunajovice. Rekonstrukci se podařilo zrealizovat po mnohaletém úsilí a zásluhu na tom má řada
lidí. Je třeba poděkovat zejména bývalému vedení školy a bývalým i současným představitelům vedení obce. V současné chvíli
probíhá ve spolupráci se zahradními architekty příprava projektu na dokončení zatím nerenovovaných částí školního dvora.
Na základě následujících fotografií můžete sami posoudit, jak
se školní dvůr za poslední roky proměnil. Tak schválně. Kolik
najdete rozdílů?
Vybudování školního hřiště není zdaleka poslední investiční akcí ve škole v tomto roce. V současné době se rozbíhají stavební práce v rámci realizace projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Dolní Dunajovice“, jehož cílem je pořízení
vybavení a provedení stavebních úprav celkem pěti odborných
učeben a zajištění vnitřní konektivity školy. Netrpělivě čekáme
na schválení dotace, díky které bude realizováno zateplení půdy
a výměna oken na vnější části budovy školy. Usilovně se pracuje také na přípravě projektu „Nová jídelna s družinou“, který
by měl být realizován v horní části dvora s přístupem z Kostelní
ulice. O těchto akcích vás budeme průběžně informovat.
Mgr. Vladimír Mikel, ředitel školy

Za kolektiv učitelů ZŠ Mgr. Hana Pokorná
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ČOV

před

Vážení občané, čistírna odpadních vod Dolní Dunajovice
slouží obci od roku 2003, za tuto dobu jí proteklo mnoho kubíků splaškové odpadní vody, kterou vyčistila a následně vypustila do Dunajovického potoka. S přibývajícími roky se obec
rozrostla, zvýšil se počet obyvatel a narostl i počet turistů v obci
přijíždějící hlavně za krásami Pálavy a kvalitním vínem. V roce
2018 obec souhlasila s napojením Bavor na čistírnu v Dolních
Dunajovicích, s tímto napojením se úzce pojí i rozšíření ČOV,
neboť stávající ČOV toto zatížení není schopna zvládnout. Po
rozšíření bude mít ČOV kapacitu pro likvidaci splaškových vod
obce Bavory a také na další rozvoj vaší obce.
Pro nadcházející vinařskou sezónu bych chtěl apelovat na
malé i velké výrobce vína, aby do kanalizace nevypouštěli žádné produkty z výroby vína, neboť to čistírně velmi ubližuje, a navíc je to i zakázáno kanalizačním řádem. Produkty z výroby vína
celý proces čištění prodlužují a tím pádem i prodražují. Porušení
a překročení těchto limitů může být sankcionováno.
Za provozovatelskou firmu Modrý Projekt s.r.o.
Ing. Jakub Buchta

Boží tělo a setkání s původními obyvateli

po

Velmi příjemným zvykem je setkání s původními obyvateli
obce a to v čase slanosti Božího těla. Tato tradice se započala
už v první polovině devadesátých let. Setkání je vždy velice příjemné a nese se v duchu přátelské atmosféry.
V tomto roce nám však není dopřáno. Situace v Evropě, spojená s virovou epidemií, byla příčinou zrušení letošního setkání.
Zástupci původních obyvatel obce se omluvili. Všem občanům
vyřizují vřelé pozdravy. Na setkání se těší v roce 2021 ve veselejší, radostnější a optimističtější náladě.
Miroslav Kovács
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Když válelo Dynamo
Dunajovičtí fotbaloví fanoušci neměli v poslední době mnoho důvodů k radosti. Do sezóny 2018/2019 mužský fotbalový
tým poprvé v historii vůbec nenastoupil, a když se dunajovickým fotbalistům podařilo po roce „Áčko“ opět poskládat, přerušila nadějně rozjetou sezónu koronavirová opatření. Místo napínavých zápasů ve IV. třídě okresního přeboru tak přišla dlouhá
pauza bez fotbalu. Čekání na novou sezónu však může být dobrou příležitostí, ohlédnout se zpět do historie a zavzpomínat na
dávné úspěchy našeho fotbalu.
Psala se padesátá léta dvacátého století a dolnodunajovický
fotbalový oddíl zažíval své nejslavnější období. Koncem roku
1952 proběhla v československé tělovýchově velká reorganizace, v rámci níž se stávající sportovní kluby a oddíly stávaly
součástí dobrovolných sportovních organizací, spadajících pod
různé podniky. Dunajovický TJ Sokol nově přešel pod patronát
tehdejšího zemědělského kolosu Československé státní statky
a spolu s tím získal i nové jméno: Dynamo Dolní Dunajovice.
V té době se naše obec pyšnila jedním z nejlepších fotbalových
mužstev tehdejšího mikulovského okresu. Fotbalisté hrávali
pravidelně na špici okresního přeboru, kde se v derby zápasech
utkávali se sousedním Sokolem Mušov či Sokolem Březí, ale zajíždělo se též na hřiště Rudé hvězdy Hrušovany nad Jevišovkou,
Sokola Hevlín nebo Slavoje Mikulov.
Největší úspěchy Dynama však přišly ve druhé polovině
dekády. Dolní Dunajovice s přehledem ovládly okresní přebor
a od roku 1956 si zajistily účast ve třetí nejvyšší krajské soutěži,
označované tehdy jako II. třída. Soupeření s tradičními okresními
rivaly tak nahradily např. zápasy s Rudou Hvězdou Znojmo (což
je mimochodem dnešní třetiligový tým 1. SC Znojmo), Jiskrou
Znojmo, se Sokolem Únanov, Sokolem Dukovany a střetávaly
se také s tehdejšími špičkovými týmy z okolí, např. s Dynamem
Valtice nebo Sokolem Bulhary. Dolní Dunajovice si tehdy zahrály
i celostátní pohárovou soutěž, v níž překonaly několik kol a vypadly až s týmem z Čech. Podrobnosti už však bohužel nejsou
známy. První dvě sezóny ve II. třídě se Dolní Dunajovice držely ve
středu tabulky, třetí rok se hráčům zoufale nedařilo, v prvních deseti zápasech uhráli jediný bod a v závěru sezóny přišel pád zpět
do okresního přeboru. Během krátké doby následoval propad až
do nejnižší okresní soutěže, IV. třídy, z níž se však podařilo brzy
postoupit a mužstvo se pak na dlouhá léta usadilo ve III. třídě,
tedy ve druhé nejvyšší okresní soutěži. To už však fotbalový tým
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opět nesl název TJ Sokol. Padesátá léta tedy dunajovickému fotbalu přinesla doposud nejvyšší soutěž i nejatraktivnější soupeře,
žádné jiné fotbalové generaci se už v dospělém fotbale nepodařilo postoupit výše než do přeboru břeclavského okresu.

Cyrila Damborského. Z lavičky mužstvo vedl obvykle Antonín
Zimolka nebo Josef Zelený. Ten byl také dlouholetým trenérem
dorostu, který vychoval celou řadu vynikajících hráčů pro A-tým.
Své nejúspěšnější období má dunajovický fotbal sice dávno
za sebou, příznivci zdejší kopané však jistě věří, že současný fotbalový tým jim bude brzy přinášet tolik radosti a nadšení, jako
kdysi slavné Dynamo. Doufejme tedy, že až si letos na podzim
bude dunajovický TJ Sokol připomínat 75 let od svého založení,
budou už fotbalové soutěže zase v plném proudu a že se třeba
naši fotbalisté budou opět pohybovat na čele tabulky.
Mgr. Josef Šuba

Studie úpravy zeleně v obci

Vyjmenovat spolehlivě hráčskou sestavu Dynama Dolní
Dunajovice je dnes už velmi obtížné, neboť podrobnější informace bohužel scházejí. Připomeňme si tedy alespoň některé hráče, kteří v padesátých letech oblékali dunajovický dres a zažili
tu větší, tu menší část úspěšné fotbalové dekády. V brance chytávaly dlouholeté brankářské opory Ferdinand „Ferda“ Ryšánek
a František Martinec. Obranu dirigoval spolehlivý Jan Rampula,
kterému zdárně sekundovali Rudolf Malík a Josef Kopřiva. Ve
středu záložní řady zářil Miroslav Řičánek, eso dunajovického
Dynama, který si svými výkony řekl o pozvánku do výběru nejlepších hráčů mikulovského okresu. K dlouholetým oporám záložní
řady patřili rovněž Stanislav Stopka, Vladimír Kališ a nelze opomenout ani Ladislava Maťáka. Obávanými křídelními útočníky
Dynama byli Ladislav Kroupa a Petr Kopřiva, který byl zřejmě nejlepším dunajovickým střelcem padesátých let. Ve středu útoku se
pohyboval další vynikající útočník Ladislav Kopřiva. Fotbalovým
týmem Dolních Dunajovic však v té době prošla plejáda skvělých
fotbalistů, jejichž výčet dalece přesahuje rozsah tohoto článku.
Za všechny tedy vzpomeňme ještě Antonína Pantůčka, Oldřicha
Ondráčka, Jaroslava Krupicu, Františka Němce, Stanislava
Rema, Jaroslava a Miroslava Valeriánovy, Josefa Moravčíka nebo

V několika předchozích číslech jsme Vás informovali o úpravě okolí rybníku, udělalo se zde spoustu práce, ale ještě nemá
finální podobu. Postupně bude přibývat mobiliář jako například
sedací schody pro lepší přístup k vodní hladině, provzdušňovací
prvek ve vodě a další dřevěné prvky, které jsou zde plánovány,
aby bylo možné toto místo plnohodnotně využívat pro relaxaci
a odpočinek.
Co však dalšího plánujeme a jaké jsou vize zeleně v obci?
Zastupitelům obce byl představen výsledek zadání studie pojednávající o rozvoji veřejného prostranství. Studii vypracovala
Ing. Ach. Jana Drochýtková s Ing. Danielem Matějkou Ph. D.
Obsahuje spoustu zajímavých momentů, jak udělat ze zdánlivě
obyčejného místa reprezentativní plochu, která v moderním pojetí navazuje na historii a tradici vinohradnictví v naší obci. Studie se věnuje všem významným místům, ale také těm, na které
se postupem času pozapomnělo a je potřeba oprášit jejich význam nebo efektivně využít plochu, kterou nabízejí. Plánem je,
aby všechny tyto momenty v obci byly propojovány stejným
opakujícím se prvkem, logicky na sebe navazovaly a působily
jako celek.
Studie dále popisuje, jaké zásahy budou potřeba, jak budou
náročné a jaká je jejich priorita řešení například podle stavu
dané lokality.
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Máš duši pravého piráta?
Prioritou pro letošní rok bude park naproti pošty, který by
měl dostát významných změn ku příležitosti významného výročí narození a úmrtí Dr. Karla Rennera.
V následujících letech se poté můžeme rozhodnout a postupovat ve zkrášlování lokalit od nejméně náročných úprav, až po
ty více časově i finančně náročné.
Studie se věnuje celkem 17 místům a bylo by fajn, Vám ve
zpravodaji postupně představit jejich potenciál a plány.
V zářiovém čísle se budeme věnovat již zmíněnému parku
naproti poště. Začněme dnes tedy s parčíkem naproti škole.
Většina z nás projde kolem téměř denně. Ale všimli jste si třeba,
že je zde vysazena nová lípa? Nebo, že už tam nestojí ta malá
jabloň? Možná Vás nyní napadá, že se tomuto místu vlastně nevěnujete příliš pozornosti a není se čemu divit. Jeho současný
stav nás nemá čím zaujmout a nikoho z nás ani nenapadne se
u něj zastavit a prohlížet si ho. Má však veliký potenciál a právě
tady platí pravidlo, za málo peněz spousta muziky. Stačí vysadit
pár stromů, keříků na živý plůtek a rozmístit prvky na sezení.
Rázem je z šedého koutu místo, kde se posadíte, abyste mohli
dolízat zmrzlinu cestou z nákupu, nebo kde počkáte, než Vám
otevřou školu. Jsou to právě tyto momenty, které nám udělají
život v naší obci příjemnější a stojí za to do nich investovat.
Lenka Hrabalová

Láká tě objevovat vše tajemné a nebojíš se čelit nepřátelům
a hledat společně s obyvateli ostrova Tortuga ztracený poklad?
Plavit se na vlnách dobrodružství můžeš s námi!
Rozhodně tedy nesmíš chybět na dětském letním pirátském
táboře, který je letošní letní možností, plavit se pod vedením
kapitána Barryho. Popadni svůj pirátský oblek, meč i lodní kufr
a honem s námi do RZ Nesměř, probádat novou, doposud nepoznanou zemi-na dětský letní tábor Piráti z Tortugy!
JO-HOO-HOOO, máš jedinečnou možnost se na táboře pídit
po pokladu, plavit se pod vedením kapitána Berryho, kdy jeho
pověst je horší, než si dokážeš představit a jeho duše je černější
a hříšnější, než samotného Černovouse. Jeho touha po pokladu
a loupení je neukojitelná. Svým magickým mečem si dokáže
podmanit všechny, kdo se mu vzepřou.
S nikým si nebere servítky. Kapitán Berry na svých tulkách
světem objevil v tajné jeskyni prastarou mapu neprozkoumaných ostrovů. Podle dávné legendy by tato mapa měla vést k bohatému pokladu. Jelikož je náš kapitán velký chamtivec, rozhodl se proto uskutečnit za tímto pokladem výpravu. Nejdříve ale
musí sehnat neohroženou a spolehlivou posádku. Nájezd posádky proběhne 1. 8. 2020 v přístavu rekreačního zařízení Nesměř.
Mapa, po které se po celou dobu tábora budeme pohybovat,
má nespočet ostrovů. Na každém ostrově nás čeká dobrodružství, překážky, a překonávání sám sebe. Pro zvládnutí všech nástrah je důležitá spolupráce, komunikace mezi posádkou a také
nemít strach. Určitě nás neminou záludné hádanky a kvizy, které
nám prozradí, kam dál. Proto, jestli ti to pálí, jsi odvážný, kamarádský, nebojácný a máš rád dobrodružství – neváhej a přidej
se k nám! Stačí mít chuť něco zajímavého zažít. Berry je velmi
záludný pirát, proto jeho plavby nekončí západem slunce. Jeho
dobrodružství na letním táboře pomocí nočních map pokračuje i ve tmě. Posádka letního tábora nenechá nikoho padnout
a i přestože je kapitán drsný a jde si za svým, dokáže se jeho
posádka semknout a táhnout za jeden provaz.
Jestli jsi neztratil odvahu a chceš být součástí provazu, tak
pojď! Pojď se plavit na vlnách s námi, na dětský letní tábor
Piráti z Tortugy!
Letní tábory pořádáme na různých místech, která máme
ověřena, vyzkoušena a do některých se rádi vracíme. Dopolední
program pro děti zajišťujeme rozmanitými zážitkovými aktivitami, které jsou dle tématu tábora řazeny do programu. Celotábo-
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rovou hrou se pak všichni snaží přinést kus dovednosti, kterou
každé dítě má. Někdo je rychlý, někdo naopak přesný, někdo je
drobný a proklouzne i tím nejmenším místečkem a někdo zase
silný… celá posádka musí být sestavena z různých typů dětí, kde
postupem zjistí, že každý má svůj podíl na celkové výhře.
Vždy využíváme kostýmy, ve kterých se můžeme celý den
zúčastňovat téměř všech aktivit a tábor pak získá pravou pirátskou atmosféru :)
Jako každý rok (letos již 15.!!), i letos zachováváme osvědčený koncept pořádání a opět máme tématické zaměření.
Důležité je, aby se na jednom místě setkávaly děti a mládež
různého věku a rozmanitých zálib, a aby si také měli možnost
vyzkoušet něco nového. Velkou část dne se v menších skupinách děti věnují své vybrané aktivitě a poté také mají možnost
se setkávat na společném programu (celotáborová hra, výpravy, večerní programy).
Za celý tým vedoucích si mohu pochvalovat, že všichni naši
vedoucí jsou zapálení pro práci s dětmi a teenagery, mají zkušenosti a jsou řádně proškoleni. Děláme vše pro to, aby bylo
o Vaše dítě postaráno s maximální péčí, pozorností a respektem. A protože jsme i parádní parta, která se schází i během
roku, můžu vám prozradit, že rádi společně aktivně trávíme
i volný čas, například únikovými hrami, setkáváme se a hodně
diskutujeme o tom, jak daný tábor bude koncipován, co a jak
udělat a co by bylo nejlepší. Letos jsem táborovým vedoucím
přichystala překvapení v podobně kurzu šamanských bubnů,
jejich výroba bude na každém jednotlivci s následnou celodenní výukou, relaxací, meditací a se zajímavým průběhem parádního dne, na který se moc těšíme. Bude to opravdový zážitek,
který pak zúročíme s dětmi a budeme jim moci předat naše
nové zkušenosti a poznatky. Víme, že tato dobrovolná práce,
nám dává smysl. Vše má jedno společné - práce se špičkovým materiálem, tj. vašimi dětmi!! Kouzlo prostředí, které nemá
v republice obdoby, podtrhne celoroční přípravy, kterým jsme
se věnovali. Ale hlaví je, být součástí té slovy nepopsatelné atmosféry a v dětech chceme zanechat přesně ty pocity, dojmy
a zážitky, na které do konce života nezapomenou a kvůli kterým
to děláme.
Za celý tým se na Vás či Vaše děti moc těšíme a věříme, že
než trávit léto v nudě, je lepší být na táboře v přírodě a s kamarády, kteří se většinou stávají přátelé na celý život…

Veříme, že i letos s námi stráví spousta malých i větších dobrodruhů báječné prázdniny!
Piráti z Tortury, letní dětský tábor – letní soustředění
Dětského národopisného souboru Dunajek, z.s., v termínu
1.–8. 8. 2020, Rekreační zařízení Nesměř.
Více na tel. 723 015 431 nebo na www.dunajek.cz
Za celý tým táborníků Marcela Kurucová
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Informace o dění v tenisovém klubu
Po delší odmlce bychom vás občany rádi informovali, co se
v našem tenisovém klubu událo.
Důležitým tématem, kterým jsme se koncem loňského roku
zabývali, bylo zastřešení prostředního kurtu. Řešil se tedy projekt a stavební povolení na zastřešení jednoho kurtu. Vše se
časově podařilo vyřídit tak, že jsme mohli podat žádost o dotaci na realizaci tohoto projektu. Nicméně přes splnění všech
podmínek jsme bohužel dotaci neobdrželi z důvodu vysokého
počtu uchazečů.
V letošním roce jsme opět požádali JMK o příspěvek na činnost klubu, ale doposud neznáme rozhodnutí. Minulý rok jsme
od JMK obdrželi příspěvek ve výši 150.000 Kč a doufáme, že
i letos budeme v tomto směru úspěšní.
V únoru se dále konala valná hromada, na které se volilo
vedení tenisového klubu, které kromě předsedy klubu doznalo změn u funkcí místopředsedy a hospodáře oproti minulým
letům. Taktéž byla obměněna revizní komise tenisového klubu.
Tímto děkujeme bývalým členům vedení tenisového klubu za
jejich dlouholetou práci, zejména pak panu Jaromíru Zajíci za
jeho obětavost a příkladný přístup při řešení různých problémů
ve funkci hospodáře, ve které působil od založení tenisového
klubu – ještě jednou velké díky.
Další plánovou změnou byla změna na pozici správce kurtů,
která měla vést k oživení v oblasti správy kurtů a celého tenisového zázemí, což se daří. V kontextu nového správce tenisového
areálu byl upraven i provozní řád kurtů. Jeho úprava byla členy
tenisového klubu odsouhlasena v rámci bodu diskuze na valné
hromadě. Důležitou a nutnou změnou v provozním řádu je, že
vstup na tenisové kurty je možný pouze za účelem hry či trénování tenisu. Důvody této změny vyplývají z povahy tenisových
kurů, které jsou konstruovány jako antukové. Povrch antukového kurtu má zvýšené nároky na jeho údržbu z pohledu udržení
kompaktnosti povrhu a jeho rovnosti pro předvídatelné odskoky
tenisových míčů, což je podmínka nutná pro smysluplnou tenisovou hru. Dalším důvodem je potřeba mít stále k dispozici
regulérní povrch všech třech kurtů pro tenis vyplývající z požadavků tenisového svazu, protože kurty nejsou využívány pouze
pro rekreační tenis, ale také turnaje a soutěže hrané pod záštitou
tenisového svazu, kterých se účastní naše tenisová mládež, což
je nakonec to, k čemu činnost tenisového klubu poslední roky
směřuje. Jakýkoliv „netenisový“ sport se projevuje narušením

kompaktnosti povrhu a také občasným „vykopáváním“ zapuštěných umělých čar vymezujících hrací plochu. Není tedy žádoucí, aby se správce kurtů po každém „netenisovém“ hraní vracel
na začátek sezóny, jako když se kurt připravuje pro první hraní.
A jak si vlastně stojí naše tenisová mládež? S radostí musíme říci, že rozhodně nezahálí. Bezmála 50 dětí se již pátou sezónu zdokonaluje v hraní tenisu pod vedením trenéra Miroslava
Brychty. Každý rok přicházíme s novými nápady, a ani letošní rok
není výjimkou. Již v zimní sezóně se uskutečnilo šest turnajů,
místo loňských tří. Vánoční turnaj měl už čtvrtý ročník. Dva roky
po sobě hrají naše družstva krajské soutěže. Letos je to kategorie Babytenis (8–9 let), Mladší žáci (10–12 let) a Starší žáci
(13–14 let). Korona virus nás trochu zbrzdil, ale jen na čtyři týdny.
Od poloviny dubna již příprava probíhala na venkovních kurtech.
To se také promítlo v úspěšném vstupu družstev do krajských
soutěží.
Babytenis:
		 TK DD–TK Mikulov 4:2
		 TK DD–TK Moravský Krumlov 3:3
		 TK DD–Sokol Lanžhot 4:2
		 TK DD–Bors Břeclav 3:3
Mladší žáci:
		 TK DD–TK Mikulov 8:1
Starší žáci:
		 TK DD–Sokol Brno Žabovřesky 6:3
Všechny kategorie budou pokračovat v dalších týdnech a program najdete na našem Facebooku nebo přímo v areálu klubu.
Co se týče prázdnin, jsou připraveny tři týdenní tenisové
kempy a jeden tradiční v Bystřici pod Hostýnem. Všechny jsou
již obsazeny.
Václav Šuba, předseda TK a Miroslav Brychta, trenér
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Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Dunajovice
V tomto čase jsem popisoval průběh uplynulé sezóny, jak se
dařilo našim hráčům a jaké byly výsledky v jednotlivých utkáních. Letošní sezóna ale byla jiná a tak jsem požádal trenéry,
aby shrnuli průběh jarní přípravy.
Každoroční fotbalová oficiální soutěž, jíž se muži Dolních
Dunajovic po roční pauze účastní, byla zrušena. To ovšem neznamená, že naši dospělí sportovci zahálí doma. Jen co to nařízení vlády dovolilo, začali naši fotbalisté pravidelně trénovat.
Zúčastnili jsme se Vyřazovacího fotbalového turnaje Podpálaví. V čase psaní článku, Sokol čekal třetí a poslední zápas.
První čtvrtfinálový zápas bohužel dopadl smolnou prohrou 3:2
v Zaječí. Druhý zápas v Židlochovicích naopak šťastnou výhrou
na penalty po remíze 5:5. Dalo by se říci, že v obou utkáních,
vyhrál lepší tým. Zbývá tudíž zápas o 5. místo, který jako jediný
odehrajeme na domácím hřišti.*
Na první přípravná utkání před novou sezónou mužů se můžete těšit zhruba od půlky července. Soutěž a mistrovské zápasy budou následovat od půlky srpna.
Za mužský tým Sokolu trenér Jakub Goiš
*Dolní Dunajovice v tomto zápase podlehly Mikulovu 3:6, pozn. redakce

Fotbalová předpřípravka
Fotbalová předpřípravka navázala na zimní tréninky 7. 1.
v místní tělocvičně.
16 nových členů Sokola v rozmezí 4–7 let se 2x týdně, převážně formou her, učí první fotbalové dovednosti. Na tréninku
se zaměřujeme na co nejvíce pohybových dovedností, základů
techniky a na všestranný rozvoj pohybových schopností.
Našim hlavním úkolem je tělesný a duševní rozvoj, zdravý
vývoj jedince a správný návyk. Taky budování vztahu k pravidelné přípravě a zvyšování odolnosti organismu. Po nucené pauze, způsobené Corona virem, se momentálně připravujeme na
místním fotbalovém hřišti.
V prázdninových měsících se všichni těšíme na fotbalový
příměstský tábor, který se rychle zaplnil „nejen“ místními dětmi.

FB: Fotbalové tréninky mládeže.
Trenéři Ivo Kauer, Jakub Goiš, Martin Biernat.
Závěrem mi dovolte pozvat všechny fotbalové fanoušky na
utkání našich mužů i dětí v nastávající nové sezóně. O jejich
začátcích budeme předem informovat.
Roman Pekárek

Výstavba optické sítě v obci
Vážení občané, jak jste se již doslechli, v obci se plánuje výstavba optické telekomunikační sítě. Zahájení výstavby je plánováno na podzim letošního roku. Přinášíme proto podrobnější
informace o tomto projektu.
Nejprve je vhodné objasnit, co je to vlastně optická síť. Jednoduše řečeno je to informační dálnice pro vaši domácnost.
Optická síť je aktuálně nejlepší technologie, prostřednictvím
které se lze připojit k internetu. Zaručuje maximálně stabilní
a vysokorychlostní připojení v nejlepší možné kvalitě. Pokud
máte připojení k optické síti, tak můžete bez problémů využívat
veškeré služby, na které lze jen pomyslet, počínaje prohlížením
stránek, stahováním, sledováním videí nebo sledováním televize. Připojení přes optickou síť = připojení budoucnosti.
Síť bude vybudována společností Palanet s.r.o. (provozovatel sítě Novosedly.net) bez finanční spoluúčasti obce. Společnost provozuje optické sítě v okolních obcích Novosedly, Nový
Přerov, Jevišovka, Dobré Pole, Brod nad Dyjí, Březí. Výkopové
práce budou v intravilánu obce prováděny ručně. Výkop bude
veden zejména v zelených pásech. V místech, kde s ohledem
na ostatní sítě nebude možné výstavbu provést v zeleném
pásu, bude výkop proveden v chodníku. Vjezdy do nemovitostí
nebudou rozebírány, ale budou zde prováděny protlaky. Pouze
v ojedinělých případech, kdy se trasa protlaku kříží s jinou sítí,
je nutné provést sondu, aby nedošlo k poškození jiné sítě.
O termínu zahájení výkopových prací v konkrétní lokalitě
budou občané informováni dopisem a současně s nimi bude
konzultováno napojení nemovitosti na optickou síť, způsob
provedení přípojky. Zbudování přípojky je v průběhu výstavby
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zdarma a nezavazuje majitele nemovitosti k budoucímu využívání služeb. Doporučujeme využít zbudování přípojky při výstavbě optické sítě, protože pozdější zřízení přípojky je velmi
komplikované.
Předpokládané uvedení sítě do provozu je bezprostředně po
provedení výstavby. Poté bude možné využít vysokorychlostní internet o rychlosti od 100Mbit/s a interaktivní televizi v HD kvalitě.
V případě dotazů se můžete obrátit na informační linku
773 530 570.

Květen 2020
		
		
		
		
		
		
		
		

Blaženka Chludilová
Marie Šenkeříková
Jiřina Langová
Jaroslava Svobodová
Štěpánka Studýnková
Anna Žamberská
Jan Moravčík
Anežka Žofková
Anna Košuličová

Miroslav Kovács
Petr Lukeš, společnost Palanet s.r.o.

Červen 2020
		
		
		
		
		

Olga Pitrová
Stanislav Lačík
Jan Jakubčík
Libuše Holbová
Zdeněk Matula
Milan Kališ

Společenská kronika
Narození
Květen 2020
		

Gabriela Hrušková
Šarlota Strbačková

Červen 2020

Matyáš Holacký

Jubilea
Duben 2020
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Markéta Malíková
Marie Slezáková
Marie Šrotová
Albert Kolka
Marie Šimoníková
Veronika Válková
Marie Pekaříková
František Mokrý
Mgr. Filip Hron
Aleš Balog
Emil Chreno
Věra Cvanová
Ing. Štěpán Švejda

Poděkování
Všem dívkám, slečnám, ženám, mladíkům i mužům patří
veliké poděkování za to, že v době nouzového stavu pomáhali
šitím a darováním roušek, pečením a roznosem domácího pečiva, radou, informací a vlídným slovem.
V této nelehké době mnoho občanů Dolních Dunajovic projevilo velké srdce a nezištně pomáhali všem potřebným.
Děkujeme.
Zastupitelé obce Dolní Dunajovice
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Kulturní a společenské akce
Vážení občané, rád bych vám popřál příjemné, veselé, spokojené léto plné radostných zážitků. K letním prázdninám v naší
obci patří mnoho tradičních, kulturních, společenských událostí,
u kterých se setkáváme, bavíme, zpíváme, tancujeme. To vše je
důležitým a příjemným kořením našeho života.
Letošní rok je poznamenaný virovou epidemií, která nás
zásadním způsobem omezila. Naše zvyky a způsob života se
obrátil mnohdy naruby.
Virová epidemie se zásadně projevila v pořádání kulturních
akcí v naší obci. Dne 3. 6. jsme svolali na obecním úřadě setkání
zástupců spolků a sdružení, které organizují letní akce. Pohovořili jsme, zda se budeme na tanečním parketu setkávat, bavit, či
nikoliv. V době našeho jednání byla pravidla pro organizaci společenských akcí stanovená ministerstvem zdravotnictví velmi
přísná. Maximální počet hostů 300 osob, dodržování dvoumetrových odstupů mezi lidmi, zajištění dezinfekčních prostředků,
omezení v poskytování občerstvení, jak jídla, tak nápojů. Diskuzí
jsme dospěli k názoru, že organizace kulturních akcí je v tomto
ohledu velmi náročná, riskantní. Odpovědnost za akci nese organizátor, nicméně zástupcům obce není lhostejné, co se v obci
bude dít a zda by mohlo organizování akcí ohrozit bezpečí občanů. Rada obce ponechává finální rozhodnutí na organizátorovi. Apelovala na obezřetnost a důslednost při dodržování nařízení ministerstva zdravotnictví a rizika plynoucí z pořádání akcí,
možné ohrožení bezpečí občanů.
V době uzávěrky vydání obecního zpravodaje bylo u některých
akcí jasné jejich zrušení, u některých organizátoři čekají na vývoj
situace a změny v nařízení ministerstva zdravotnictví, u některých
počítají organizátoři s jejich uskutečněním. Shrnutí je následující:

Pytlácká noc, Myslivecký spolek „Slunný vrch“
18. 7. 2020-rozhodnutí odloženo
Letní slavnosti vína, Tenisový klub D. Dunajovice
1. 8. 2020-rozhodnutí odloženo
Charitativní hudební festival Biograf, Obec lidem, z.s.
15. 8. 2020-zrušeno
Předhodová zábava, TJ Sokol D. Dunajovice
28. 8. 2020-rozhodnutí odloženo
Tradiční krojované hody, TJ Sokol D. Dunajovice
29.–30. 8. 2020-rozhodnutí odloženo
Vinobraní, Základní organizace ČZS D. Dunajovice
5. 9. 2020-rozhodnutí odloženo
O finálním stanovisku organizátorů akcí, kteří v době uzávěrky obecního zpravodaje ještě nerozhodli, vás budeme občané
informovat prostřednictvím sociálních sítí. Rovněž tak budeme
aktualizovat seznam pořádaných akcí na webových stránkách
obce v bloku Kultura a sport-Kulturní kalendář 2020.
S přáním pěkných dní Miroslav Kovács

Hodečky, DNS Dunajek
6. 6. 2020-zrušeno
Prázdninová zábava, Spolek rodičů
27. 6. 2020-zrušeno
Zpívaní mužských sborů, Mužský a ženský sbor, z.s.
4. 7. 2020-bude probíhat
Country zábava, Kulečníkový klub
11. 7. 2020-zrušeno
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