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Vyjádření

 Vážení občané,
zřejmě se k Vám před časem dostal zpravodaj bývalého starosty 
pana Záboje nazvaný Vaše obec. Nebývá zvykem se vyjadřovat 
k předvolebním materiálům nejrůznějších stran a kandidátek, ale 
lži a dezinformace, které zde exstarosta otiskl, přesáhly veškeré 
únosné meze a jsou už za hranou běžného předvolebního boje. 
Dvě různé skupiny lidí v minulosti panu Zábojovi dvakrát svěřily 
svou důvěru a zvolily jej do vedení obce, dvakrát byl ze své funkce 
odvolán pro naprostou neochotu ke spolupráci a ztrátu důvěry. Ko-
munální politika však přináší vzestupy i pády a obojí je třeba umět 
zpracovat a přijmout. Místo toho teď všichni do schránek dostává-
me texty, ve kterých pan Záboj špiní ty, kteří s ním ve vedení obce 
spolupracovali. S tím, co je zde uvedeno, však zásadně nesouhla-
síme, a protože pan Záboj ve svých textech útočí na celé vedení 
obce, rozhodli jsme se naši reakci uveřejnit v obecním zpravodaji. 
Odmítáme totiž další rozdělování obce na znepřátelené tábory, 
které spolu nedokážou komunikovat jen na základě toho, že uvěří 
slovům jednotlivce, který svými manipulativními výroky rozdmí-
chává před volbami atmosféru nedůvěry a podezřívavosti. Obec tu 
je pro své občany, snaží se pro ně pracovat a nikdo ze zastupitelů 
nemá potřebu s čímkoliv manipulovat, komukoliv lhát nebo páchat 
cokoliv nezákonného. Všichni jsme do zastupitelstva kandidovali 
s tím, že chceme naši obec společně zvelebovat a posouvat a činí-
me tak s nejlepším vědomím a svědomím.
 Kdyby se pan Záboj účastnil s ostatními zastupiteli práce pro 
obec a občany věděl by, že součástí revitalizace bývalé skládky jsou 
i terénní úpravy, na které je třeba přivézt na místo zeminu. Věděl 
by, že při budování parkoviště bylo třeba promíchat jíl, štěrk a hlínu, 
které na bývalé skládce vyfotil jako „důkaz“. Ale nejde zdaleka jen 
o bývalou cihelnu. Také příprava prodeje obecních pozemků byla 
dlouho projednávaná a všichni zastupitelé byly několikrát vyzýváni, 
aby své návrhy přednesli. Pan Záboj žádnou připomínku nezaslal, 
jednání se nezúčastnil a s aktuálně platnými podmínkami sou-
hlasil. Není tedy vůči občanům fér pak napsat, že podmínky měly 
být jiné, ale nic pro to neudělat. Obec také nikdy neprodala žádné 
pozemky „pod rukou“, jak v textu pan Záboj píše. Prodej části inkri-
minovaného pozemku byl před pěti lety řádně zveřejněn, pozemky 
byly žadatelům odprodány za obvyklé ceny a tehdejší zastupitel-
stvo jej jednomyslně odsouhlasilo. Každý si také může dohledat, že 
archiv zveřejněných dokumentů úřední desky je dostupný na webu, 
k žádnému smazání tedy nedošlo.

 Na těchto příkladech je dobře vidět, že s informacemi lze praco-
vat různými způsoby a realitu si lze ohýbat podle svého. Je pravdě-
podobně, že se ještě do voleb podobné zprávy objeví. Prosíme vás, 
ověřujte si informace, které se k vám dostanou, ptejte se svých za-
stupitelů na otázky, které vás zajímají, vždyť je dennodenně potká-
váte na ulici. Nenechte se vyprovokovat k nenávistným soudům. 
Dezinformace jsou mocnou zbraní dnešní doby a mohou způsobit 
mnoho zlého. Používají se ve válkách, mají vzbuzovat strach a ne-
důvěru a je smutné, že je někdo využívá proti svým sousedům na 
vesnici, kde by si lidé měli být přeci jen blíž a snažit se, aby se jim tu 
dobře žilo. To je také náš jediný cíl a smysl toho, proč svůj volný čas 
věnujeme práci pro obec. Věříme, že jste s námi na stejné lodi.

Zdeněk Buchta, Josef Hasník, Lenka Hrabalová, Luboš Hron, 
Miroslav Kovács, Vladimír Mikel, Otakar Šimoník,

Josef Šuba, Jiří Zámečník, Věra Zouharová

Informace z obecního úřadu

 Hospodaření obce v roce 2021:
příjmy: 49.915.000 Kč
výdaje: 46.063.000 Kč
Hospodařili jsme tedy s přebytkem 3.852.000 Kč.
 Na jednání zastupitelstva obce 2. 3. 2022 byli občané infor-
mováni o přípravě studie nového kulturního domu. Zastupitelstvo 
také schválilo podmínky prodeje volného pozemku na výstavbu 
RD. Podle Programu podpory z rozpočtu Obce Dolní Dunajovi-
ce schválilo zastupitelstvo příspěvky na činnost spolkům v roce 
2022 v celkové výši 490.000 Kč. Na post člena zastupitelstva 
rezignoval pan Ondřej Tichý, uvolněné místo obsadí náhradník.
 V červenci a srpnu se bude realizovat prodloužení kanaliza-
ce od areálu Tenisového klubu Dolní Dunajovice ke „Skleníku“. 
Cena díla bude 2.888.282 Kč.

Odpady 2021
 V roce 2021 jsme v obci vyprodukovali následující odpady: 
339 t směsných odpadů, 274 t biologicky rozložitelných od-
padů, 30 t velkoobjemových odpadů, 42 t plastů, 51 t papíru, 
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TJ Sokol Dolní Dunajovice

 Naše přípravky v průběhu března opustily tělocvičnu a zača-
ly trénovat na přírodní trávě našeho stadionu.
 Od dubna začaly děti objíždět turnaje ŽIJEME HROU, kte-
ré se konají po okrese Břeclav. V dubnu jsme pořádali turnaj 
i my a za pěkného počasí se sešlo na 200 dětí z týmů Břeclavi, 
Hustopečí, Lednic, Šitbořic, Perné, Hlohovce, Novosedel, Velkých 
Bílovic a samozřejmě našich domácích borců z Dunajovic. Další 
domácí turnaj jsme pořádali 5. 6.
 Koncepční prací v klubu a každoročním posunováním roční-
ků jsme už schopni na každý víkendový turnaj poskládat druž-
stvo starší přípravky, mladší přípravky a předpřípravky.
 Jelikož děti poctivě trénují 2x týdně od září do půlky 
června a někteří už 3 rokem, tak se pomaličku začínají proje-
vovat dovednostní schopnosti a pro soupeře začínáme být více 
než vyrovnaným soupeřem!

 V průběhu května, jako každý rok, probíhal nábor nových 
členů do našeho klubu. Další NÁBOR sporťáků bude probíhat 
v měsíci ZÁŘÍ a to ročníku narození 2018, 2017, 2016, 2015, 
2014, 2013 a 2012.
 V polovině května jsme ve spolupráci s Petrem Dohnalem, 
který se věnuje koučování a rozvoji dětí, uspořádali na Mikulov-
ském Amfiteátru HRY BEZ HRANIC, kde na děti čekaly tři hry 
plné dobrodružství, zábavy, spolupráce a pohybu. Při hrách byl 

0,8 t nebezpečných odpadů, 40 t skla, 9 t elektrozařízení a 10 t 
pneumatik. Celkové náklady po jednotlivých položkách jsou ná-
sledující: směsný odpad-1.074.453 Kč, separované odpady (bio, 
plast, papír, sklo)-1.067.991 Kč, nebezpečné odpady-11.630 Kč, 
velkoobjemový odpad-83.351 Kč. Celkové náklady (bez ná-
kladů obce na mzdy zaměstnanců a energie)-2.237.425 Kč. 
Obec na poplatcích vybrala 844.664 Kč. Za vybrané suroviny 
jsme obdrželi od EKO-KOMu (papír, plast, sklo) 292.528 Kč, 
ELEKTROWIN a ASEKOL (elektro zařízení)-1.154 Kč a použitý 
kuchyňský olej-207 Kč. Celkové příjmy-1.138.553 Kč. Rozdíl 
v příjmech a výdajích činil a obec tedy na odpadové hospo-
dářství v roce 2021 doplácela 1.098.872 Kč (asi 646 Kč na 
jednoho občana).
 Od začátku dubna 2022 byl uveden do provozu nový sběr-
ný dvůr. Slouží pro odkládání některých odpadů z domácností. 
Sběrný dvůr není určen pro ukládání odpadu z podnikání. Stej-
ně tak je omezeno i množství ukládaného odpadu, není to proto, 
že bychom odpad nechtěli odebírat, ale pokud má občan větší 
množství především velkoobjemového odpadu nebo suti, měl 
by si objednat kontejner na odvoz tohoto odpadu a odvoz i li-
kvidaci si zaplatit. Jinak se mu na odvoz jeho odpadu skládají 
všichni občané obce. Nebezpečné odpady budou odebírány 
pracovníky odborné firmy dvakrát ročně, pokud by občané po-
třebovali odložit nebezpečné odpady, je možné je dopravit na 
STKO do Mikulova.
 Na závěr bychom chtěli poděkovat občanům za to, že své od-
pady třídí a požádat je o další spolupráci při nakládání s odpady.

Příprava nových pozemků pro výstavbu RD
 Obec připravuje 14 pozemků pro výstavbu rodinných domů 
v lokalitě za hřištěm. V současné době již bylo vydáno stavební 
povolení na komunikace, ale ještě stále probíhá stavební řízení 
na zbývající sítě. Současně se připravuje realizační dokumen-
tace tak, aby bylo možné vybrat firmu, která by sítě a vozovky 
v lokalitě mohla vybudovat. Celkové náklady na vybudování 
všech sítí a komunikací jsou podle projektantů odhadovány na 
33.600.000 Kč bez DPH. Pokud vše půjde dobře, mohly by být 
pozemky připraveny k prodeji na jaře roku 2023, v této době by 
mohly být také zahájeny práce na budování sítí.

Josef Hasník, starosta obce
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a vyrazili vstříc vinařským zážitkům. Kyvadlová doprava mezi 
oběma obcemi bývala v minulosti bolavým místem celé akce, 
ale organizátoři se včas poučili a poslední roky funguje vše 
skvěle. V Březí nás čekalo další důležité rozhodování. „Začneme 
u Kňourka nebo jdeme k Vavříčkovi?“ Demokraticky jsme roz-
hodli, že začneme u Kňourka a zároveň, že na druhý konec Březí 
se podíváme třeba příští rok. Nepřepálit začátek je totiž základní 
poučka každého návštěvníka otevřených sklepů. Nabídka vzor-
ků byla pestrá, a tak i tady bylo důležité se správně rozhodnout, 
které odrůdy „okoštovat“. Další důležitá a v praxi ověřená pouč-
ka totiž říká: „Nikdy nejde ochutnat všechno.“ A tak jsme vybírali 
a ochutnávali vína z vyhlášených březáckých tratí, debatovali, 
hodnotili, až jsme se ocitli u Kadrnků, kde jsme naši exkurzi po 
Březí ukončili. Zvesela jsme tak vyrazili na zastávku, nasedli do 
autobusu a vydali se na druhou část Přehlídky, do Dunajovic.

 Vysedli jsme hned na kraji obce a pokračovali v našem de-
gustačním putování u Šomanů. Odsud už první hladovci od-
mítali odejít bez pořádného steaku a bylo tak třeba se chvíli 
zastavit. Když totiž ochutnáváte jeden vzorek lepší než druhý, 
snadno na hlad zapomenete. Ale s prázdným žaludkem se po 
sklepech chodit nedá, to je další důležitá poučka. To dobře ví 
v Dunajovicích a v Březí, takže nabídka jídel je snad ještě pest-
řejší, než nabídka vín. Steak u Šomanů, flamendr u Bařinů, burgr 
z Marcel bistra, chleby s nejrůznějšími pomazánkami nebo tře-
ba zákusky z Pečeme spolu. Své chuťové buňky zkrátka každý 
z nás uspokojil podle libosti. Ale byli jsme tu hlavně kvůli vínu. 

omezený počet sportovců na 40 dětí, kdy 20 bylo z našeho 
Sokolu a 20 od Petra Dohnala.
 V klubu pravidelně trénuje 60 dětí, které se učí novým do-
vednostem pod vedením trenérů Ivo Kauera, Jakuba Goiše, 
Tomáše Zajíčka, Romana Bravence a Davida Zouhara, který 
v  Olomouci absolvoval trenérský kurz UEFA C a stal se tak 
dalším licencovaným trenérem v klubu. Tímto mu gratulujeme 
a přejeme hodně trenérských radostí v našem klubu!
 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 a Břeclavská směnárna-po-
bočka Mikulov u Kik.
 Fotogalerii a ostatní info. najdete na FB: Sokol Dolní Dunajovice
 Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Ivo Kauer, trenér dětí a mládeže

Přehlídka otevřených sklepů
očima dunajovických návštěvníků

 „Tady je dneska nějaká slavnost? Že mají všichni na krku 
tu kabelku?“ volal na nás dělník, který stál s krumpáčem u ryb-
níka. Ano, zvýšená koncentrace lidí s bílými kabelkami na krku 
je jasným poznávacím znamením, že se v Dolních Dunajovicích 
koná vinařská slavnost. Největší vinařská akce v roce, Přehlíd-
ka otevřených sklepů obcí Březí a Dolní Dunajovice. Letos se 
konala už po jedenácté. Přestože akce přitahuje milovníky vína 
z celé republiky, každý rok se na akci vypraví i skupinky míst-
ních, aby si tento vinařský svátek náležitě užili. A s jednou tako-
vou „domácí“ skupinkou jsme mezi sklepy vyrazili i my.
 Celá akce není nic pro slabé povahy, ostatně, degustovat od 
desíti hodin dopoledne, to opravdu nezvládne každý. Během 
celého dne je navíc potřeba udělat několik rozhodnutí, která 
mohou zásadně ovlivnit zážitek z celé Přehlídky. „Vyrazíme 
do Březí nebo začneme v Dunajovicích?“ My jsme zvolili Březí, 
takže jsme v 10 hodin u obecního úřadu nasedli do autobusu 
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 Nyní tedy alespoň stručný přehled toho nejdůležitějšího, 
co se za poslední měsíce událo. Po dvou letech, kdy covid zá-
sadním způsobem ovlivňoval naprosto vše, se konečně mohla 
uskutečnit celá řada akcí, které dříve nebyly možné. Naši žáci 
tak po dlouhé době vyrazili např. do planetária, do kina, na 
plavání nebo na lyžařský kurz. Abyste si udělali představu, jak 
náramně se vydařil, stačí zhlédnout video na facebooku, které 
vytvořili naši deváťáci.

 Škola se také zapojila do řady výjimečných projektů. V první 
řadě je třeba zmínit projekt „Hrdá škola“, v rámci něhož si žáci 
mohli užít celou řadu různě tematicky zaměřených dní. Např. 
Retroden, Ponožkový den, Barevný týden, Ekotýden a další.

Tak trochu jako turisté ve vlastní obci jsme si procházeli vinařství 
za vinařstvím, ochutnávali skvělé dunajovské vlašáky, veltlíny, rý-
ňáky, sauvignony, Pálavy, ale i Stepního běžce nebo Frizzante. 
Občasná delší procházka mezi sklepy nebyla v krásném sobot-
ním počasí na škodu, navíc ty výhledy, které se od dunajovických 
sklepů otevírají, rozhodně za tu procházku stojí. Zvlášť s pohár-
kem v ruce. Dolnodunajovické vinaře jsme si prošli opravdu 
poctivě a naše putování jsme zakončili v podvečer u Šebestů. 
Pak už nás čekala poslední dvě důležitá rozhodnutí. „Půjdeme 
ještě do Prahy srazit kyselinky?“ A hlavně: „Odejdeme zavčas 
domů?“ Ano, rozhodli jsme se přesně tak, jak si myslíte.
 A jak se nám to celé líbilo? Shrnula to jedna z členek naší 
skupinky: „Počasí vyšlo krásně, skoro jako každý rok na této 
akci. Lidí bylo hodně, ale rozptýlilo se to tak, že se nikde nestály 
dlouhé fronty a nikdo nám nešlapal na nohy. Co se týče vín, 
v Březí máme své favority na dobré víno a v Dolních Dunajo-
vicích snad ani jiné, než dobré víno není. Anebo už jsem byla 
v  takovém stavu, kdy to nemohu odborně posoudit. Občers-
tvení bylo zajištěno také dostatečně. Celkově tedy hodnotím 
letošní Přehlídku otevřených sklepů za velmi vydařenou, a když 
máte kolem sebe ještě super lidi, o dobrou náladu není nouze. 
Za mě je to nejvydařenější akce v Dolních Dunajovicích.“

Josef Šuba a spol.

Zprávy ze školních lavic 

 Školní rok se chýlí ke konci a my přinášíme další dávku 
aktualit ze školních lavic. I když slovo aktualita v tomto přípa-
dě není úplně namístě. Kvůli termínům uzávěrek zpravodaje si 
např. o Vánocích ve škole přečtete v březnu a o lyžování zase až 
v červnu. Proto připomínáme, že skutečně aktuální zprávy najde-
te určitě spíše na našem facebooku: ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice.
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 Proběhla také celá řada soutěží, v rámci kterých nás naši 
žáci velmi úspěšně reprezentovali. Byla to například dopravní 
soutěž, recitační soutěž, matematická soutěž MASO, či nejrůz-
nější sportovní klání.

 A co nás ještě čeká? Z těch dní, které zbývají do začátku 
prázdnin, podstatnou část ukrojí školní výlety a jiné veskrze pří-
jemné akce. Pevně věříme, že ty letošní se všem vydaří a že 
si z nich děti odnesou soustu mimořádných zážitků. Zbývá jen 
rozdat závěrečná vysvědčení a pak hurá na prázdniny. Dovolte 
nám, abychom na tomto místě popřáli krásné prázdniny nejen 
našim dětem, ale i jejich rodičům a všem přátelům školy. Krás-
né léto všem!!!

Za kolektiv ZŠ
Mgr. Hana Pokorná

DigiMe-Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele-
-Jedeme do VIDY
 Přinášíme Vám nejčerstvější zprávy o naší účasti v projek-
tu DigiMe. V minulém čísle jsme se již zmínili, že se 7. ročník 
naší základní školy zapojil do projektu DigiMe. Cílem je připravit 
žáky a učitele v Rakousku a České republice na naši digitální 
budoucnost. Prostřednictvím interaktivních workshopů a dlou-
hodobých školních projektů je posílena digitální gramotnost, 
podnikatelské dovednosti a seberozvoj žáků, což je připravuje 
na jejich kariéru.

 Už tradičně jsme se připojili k celostátnímu projektu s ná-
zvem „Ukliďme svět – ukliďme Česko“. V průběhu akce, která 
byla zakončena prezentací nově otevřeného sběrného dvora, se 
nám podařilo vyčistit velkou část veřejného prostranství obce.

 Po vynucené pauze jsme také konečně mohli do divadel. 
Jedním z mimořádných výletů za kulturou byla i návštěva 
Mahenova divadla v Brně. Umění má tu moc člověka přiro-
zeně kultivovat a  ukazovat mu správnou cestu a Saturnin 
v podání činohry Národního divadla Brno to dokázal s grácií 
a humorem sobě vlastním.
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 Odevzdali jsme již první soutěžní část, která obsahovala 
prezentaci a metodiku našeho projektu. Tyto, myslíme, obsáhlé 
výstupy jsme obohatili i o medailonek v podobě videa, kterým 
naši školu a obec budeme reprezentovat.
 Držte nám tedy pěsti, dáme do toho rozhodně maximum.

Média a dezinformace
 Dne 22. 4. 2022 proběhl na naší základní škole vzděláva-
cí program pro 7.—9. ročník na téma „Dezinformace“. Cílem 
workshopu bylo zorientovat se v českém mediálním prostře-
dí, dokázat rozeznat názor od faktu, porozumět, co to je zpráva 
a jak by měla vypadat, zjistit, kde, jak a proč se dezinformace šíří 
a jak je rozeznat a nenaletět jim.
 Trvale nízká mediální gramotnost vede k tomu, že se v Čes-
ké republice daří dezinformačním serverům a nejrůznějším po-
pulistickým hnutím, tudíž je nutné se dané problematice začít 
věnovat podrobněji napříč všemi generacemi. Proto bychom 
touto cestou rádi poskytli občanům Dolních Dunajovic několik 
odkazů na webové stránky, kde si mohou v případě zájmu zjistit 
více:

ZŠ Dolní Dunajovice

Jaro ve školní družině
 Po mírné zimě nám nastalo dlouho očekáváné jaro. Konečně 
jsme mohli naplno využít venkovní prostory pro naše odpolední 
aktivity. Ve školní družině jsme společně s dětmi strávili spoustu 
pěkných chvil a o ty nejzajímavější bychom se s vámi nyní rádi 
podělili.

 Informovali jsme jíž o tom, že na naší škole proběh-
lo „školení“, které mělo žáky zdokonalit v oblasti 3D tisku. 
Naučili se pracovat v programech, které pro účely 3D tisku 
slouží a bylo to tedy velice přínosné pro zpracovávání na-
šeho projektu, který nese jméno „3D mapa zajímavých míst 
Dolních Dunajovic“.

 Toto téma jsme si vybrali ze dvou důvodů. Prvním z nich 
je fakt, že nás více zajímají moderní technologie a od příštího 
školního roku přecházíme na výuku tzv. Nové informatiky, kde 
budeme tyto technologie (robotika, programování, 3D tisk…) 
využívat. Druhým důvodem je propagace naší krásné obce, kte-
rá nabízí spoustu míst a stojí za to je vidět. Všichni znají krásy 
CHKO Pálavy, ale myslíme si, že Dolní Dunajovice a Dunajov-
ské kopce jsou nedoceněné. Rozhodli jsme se to tedy změ-
nit a doufáme, že se nám to 26. 5. ve vědeckém centru VIDA 
v Brně podaří. V programech určených pro 3D tisk jsme se už 
docela zaběhli a náš projekt „3D mapa Dolních Dunajovic“ už 
je více než reálný. Vytvořili jsme 3D budovy zajímavých míst 
a umístili je na mapu, která bude prozatím umístěna v Domě dr. 
Karla Rennera a bude sloužit nejen občanům obce, ale i turis-
tům, kteří Dolní Dunajovice navštíví.

www.faketicky.cz www.mvcr.cz/cthh/cla-
nek/definice-dezinforma-

ci-a-propagandy.aspx

www.vysvetli.cz/
fakenews
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Kukátko do MŠ
 V novém roce 2022 jsme se začali těšit hned na několik vý-
znamných akcí. Jakmile jsme uložili doznívající vánoční atmo-
sféru pomyslně do krabic, začali jsme se těšit na masopustní 
období.
 Na konci února se v tělocvičně ZŠ konal Veselý karneval 
s Divadlem Koráb. Děti se v maskách pohádkových postav, su-
perhrdinů i roztomilých zvířátek ocitly ve víru písniček, taneč-
ních soutěží a úkolů. Dokonce přiletěl i hladový pohádkový drak 
a nejodvážnější děti se mu podívaly až na zuby.
 O tom, jak důležité je rozvíjet u dětí řeč a procvičovat mlu-
vidla, nás přesvědčil Slávek Boura se svým hravým edukačním 
programem Logohrátky. Radostné prožívání rytmu jsme zažili 
s Mgr. Vlkovou, která nás prostřednictvím nejrůznějších bubnů 
přenesla do africké savany mezi zvířátka. Děti se tak na chvíli 
staly rozvážně kráčejícím slonem, na špičkách rozhlížející suri-
katou i rychle běžícím gepardem.
 Zvířátka nám také pomohly prolomit taje vesmíru. V měsíci 
březnu jsme se totiž vydali do Planetária na Kraví Hoře v Brně. 
Již jízda autobusem byla pro mnohé děti zážitkem. V planetáriu 
se děti dozvěděly skrze příběh zvířátek letících v raketě ves-
mírem, co se schovává za mraky, a která souhvězdí mohou na 
noční obloze pozorovat.

 Vycestovat mimo budovu Mateřské školy se nám podaři-
lo ještě jednou, tentokrát do Mikulova na hudební vystoupení 
Divadla Věž. Ovšem nečekejte, že děti seděly v hledišti celou 
dobu jako myšky. Veselý program provokoval děti k odezvě ve 
formě tance a zpěvu.

 Na Velikonoce si děti vytvořily velikonočního zajíčka z květi-
náče a jarní plot na pověšení. Společně s dětmi se nám podaři-
lo připravit velikonoční stezku. Úkolem bylo hledat velikonoční 
vajíčka. U každého vajíčka byla skryta otázka, kterou zúčastně-
ní měli splnit. Trasa vedla od školní družiny, kolem rybníka, do 
místního parku u pošty.

 Zmínit musíme i svátek čarodějnic a všech čarodějů. Tento 
svátek si užívali především naši bruslaři. V krásném a nápadi-
tém kostýmu si zalétali na “turbo” létacím koštěti. S těžkými 
bruslemi je přitahovala silná zemská gravitace. Proto nevíme, 
jestli čarovné bytosti jezdily na bruslích nebo trénovaly let na 
koštěti :-). Se všemi překážkami se zúčastnění statečně a ve 
zdraví poprali. V tuto dobu jsou létací košťata přichystána na 
příští rok. Bruslaři z Dolních Dunajovic se během školního roku 
velmi zdokonalili v této činnosti. Při dobrém počasí nás na inline 
bruslích můžete potkat i v ulicích naší obce.
 Krásné sluneční dny přeje kolektiv družiny.
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 Díky tomu se vycházky mohlo účastnit také 13 mikulovských 
a břeclavských ukrajinských maminek a babiček s dětmi. Bě-
hem vycházky jsme si povídali rovněž o Naučné stezce Dunajo-
vickými kopci, kterou právě připravuje Okrašlovací spolek Miku-
lov ve spolupráci s AOPK ČR. Panely stezky v podobě akátových 
sloupků s otočnými válci, na kterých budou zobrazena jednotli-
vá témata, by na lokalitu měly být instalovány do konce tohoto 
roku. Ukázky z chystaných panelů si můžete prohlédnout níže.

Martina Brodská (AOPK ČR) a Helena Prokešová

Stařenka vzpomíná

 Bylo to krátce po sametové revoluci, když cestovní kancelář 
Čedok nabízela pobyt na poloostrově Krym. Nabídka byla láka-
vá, takže je rozhodnuto jedeme, vlastně letíme.
 Bylo nás pět, já, moje kamarádka Marie Kovárníková, dcera 
Mirka a její 2 děti moje vnučky, Barunka a Miluška. Letělo se 
z Prahy do Simferopolu, z letiště byl odvoz autobusem do hote-
lu Jalta ve městě Jalta. Hotel byl moderně vybavený kolos pro 
2000 hostů vzdálen asi 2 km od města, přímo na břehu moře.
 Ještě v letadle jsme se dověděli, že právě dnes také letí pan 
prezident Havel k panu Gorbačovovi do Moskvy na zdvořilostní 
návštěvu.
 V programu byly fakultativní výlety po pamětihodnos-
tech poloostrova, jako například Bakšišsarajevská fontána, 
Artěk-nejznámější pionýrský tábor, Alušta, Oděsa a jiné.
 Ke konci pobytu jsme se šli podívat do městské tržnice. Co 
se týče hygieny, byla to hrůza, ale to tam nikdo neřešil. Povolení 
k prodeji v tržnici vydávala v té době ruská policie, která měla 
v tržnici i policejní kancelář. Když jsme procházeli kolem stánků, 
uviděli jsme, jak stranou u brány dva policisté bijí a kopou do 
člověka, který volá „ljudi pamagitěs“! Ten moment se ve mně 
ozvala skautská výchova, a aniž bych si uvědomila do čeho se 
hrnu, zareagovala jsem tak, že jsem plná rozhořčení přiběhla 
k policistům s otázkou, proč do toho člověka kopou. Najednou 
jsem uměla i rusky, přestože mi to ve škole moc nešlo. Líp na 
tom byla naše Mirka ta z ruštiny dokonce maturovala, takže 

 Příjemná atmosféra se nesla naší školkou i při akci Čaroděj-
nického veselí. Stoleté čarodějnice napekly oblíbené pochutiny, 
proměnily budovu MŠ v čarodějnické doupě, a nedočkavě vy-
hlížely letošní čarodějnickou omladinu. Pro děti byla připravena 
stezka úkolů, která prověřila čarodějnickou odbornost. Odvážní 
malí čarodějové sestoupili i do temného sklepení, kde v kotlíku 
pod vedením čarodějnice Beatrix vyčarovali lektvar na míru.
 Jen co se košťata uzamkla do skříní, děti se naplno věno-
valy přípravám na Den matek. Při výrobě dárečků i osvojení si 
nových básniček a písniček bylo zapotřebí veliké úsilí. V neděli, 
8. 5., se při vystoupení věnované právě maminkám podařilo dě-
tem potěšit všechny v hledišti a své mamince věnovat krásný 
dáreček.

Kolektiv MŠ

Vycházka na Dunajovické kopce

 Ve čtvrtek 28. 4. se uskutečnila již tradiční podvečerní vy-
cházka na Dunajovické kopce za stepním běžcem katránem 
tatarským. Počasí nám přálo, účastníků přišlo hodně, katrány 
byly v optimu svého kvetení. Vedle katránu nás ještě potěši-
ly třeba mandloň nízká, sasanka lesní, bažanka vejčitá a hra-
chor panonský chlumní. Velkou radost jsme měli z toho, že 
spolu s námi exkurzi vedla botanička z ukrajinského Charkivu 
Марина Кедрова, která se svou malou dcerkou právě po-
bývá v Mikulově.
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BILICULUM, z.ú.

Denní stacionář Mikulov
 Jsme nezisková organizace, která působí zde na jižní Moravě 
již 18 let a formou sociálních služeb podporujeme a pomáháme 
lidem s mentálním a zdravotním postižením.
 Sociální služba s názvem „Denní stacionář Mikulov“ je zaří-
zení denní péče pro děti a dospělé s kombinovanými vadami 
a poruchami autistického spektra od 3 do 65 let. Tato sociální 
služba nabízí postiženým lidem a jejich rodinám podporu, která 
jim pomůže navazovat a udržovat blízké osobní vztahy a zmír-
ňovat dopady postižení na jejich každodenní život.

 Mezi naše základní činnosti patří například výchovně vzdě-
lávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, so-
ciální poradenství, fyzioterapie, lamoterapie, canisterapie i hipo-
terapie. Velkou pomocí pro rodiny s postiženými dětmi je také 
svozová služba, kterou od začátku svého působení poskytuje-
me. Klienty svážíme ze 3 okresů svozovými vozidly z Břeclav-
ska, Hustopečska a Pohořelicka. V letošním roce máme v plánu 
spolufinancovat nové svozové vozidlo s hydraulickou plošinou, 
které nahradí starší ročník ojetého vozidla.
 Jsme zařízení rodinného typu, kde klienti tráví svůj volný čas 
a jejich zákonní zástupci či opatrovníci můžou naplňovat své 
potřeby, chodit do práce nebo se věnovat svým koníčků. Naší 
snahou je zlepšit kvalitu života u postižených lidí a docílit co 
největší samostatnosti.

i  ona se ujala ochrany onoho inzultovaného člověka. Jak se 
později ukázalo, postižený byl občan Polska, který v tržnici bez 
povolení prodával dámské silonové punčocháče a rtěnky. No, 
a protože ho u toho přistihla ruská policie, tak s ním dle jejich mí-
nění zacházejí normálně. Oponovala jsem jim, že v civilizovaném 
světě se ani do psů nekope, ne tak do člověka, ať je to kdokoliv. 
Proto chci být u policejního vyšetřování jako nezávislý svědek. 
Ukázalo se, že Polák nerozumí rusky a vyšetřovatel polsky.
 Mirka se nabídla, že z hotelu přiveze polského tlumočníka. 
Děti předala do péče paní Kovárníkové, vzala si taxi, které stálo 
opodál, a jela sehnat, jak říkali ruští policisté „pilota“. Já jsem 
převzala ochranu asi pětadvacetiletého polského kluka Juska, 
před všemocnou ruskou policií. Dokonce jsem si v pauze če-
kání na tlumočníka, dovolila policistům říci, že u vyšetřování se 
nekouří. Také jsem se jich ptala, proč jsou tak zlí a kopou do lidí. 
Řekli mi, že je to normální.
 Tlumočník přijel, po různých peripetiích byl sepsán vyšet-
řující protokol a Jusek čekal na odvoz k soudu. (Na Krymu 
měli — mají? takovou praxi, že provinilce toho, kterého dne 
soudí). Přijelo pro něj policejní auto s eskortou, eskorta pře-
vzala Juska, usadila jej a připoutala, přisedl tlumočník a pak 
jsem se hrnula i já, což vyvolalo značný rozruch. Slyšela jsem, 
jak „vyjevení“ policisté říkají: „Nět, vam něnado!“ „No, ja chaču“, 
odpověděla jsem. Slíbila jsem přeci tomu chlapci, že ho nedám.
 Soudní budova ve městě Jalta je z dob krymských kozáků, 
je to architektonický skvost. Když jsme přijeli s eskortou, pan 
soudce už poněkud vrávoral. Přísedící žena z lidu se hned zají-
mala, kde je „kontraband“. Rozsudek zněl, že pachatel musí do 
24 hodin opustit SSSR, zabavené zboží propadá ve prospěch 
sovětského svazu a byla určena finanční pokuta, je již výši si již 
nepamatují.
 Jusek na tamní poměry dopadl ještě dobře. Dle vyjádření 
zástupkyně cestovní kanceláře Čedok paní JUDr. Čermákové 
by určitě skončil utopený v přístavu.

Olga Dolníčková
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 Zima skončila, jaro už je v plném proudu a já můžu jen ve 
zkratce připomenout, co jsme s našimi klienty prožili. Ke konci 
ledna jsme se vydali do Valtic na výstavu Svět pohádek a straši-
del, kde jsme se mohli přenést do světa fantazie. V únoru a březnu 
již pomalu začínalo jaro a my jsme se pustili do úpravy naší te-
rapeutické zahrady, na které trávíme ve slunečných dnech hodně 
času. Před Velikonocemi jsme začali s jarní a velikonoční výz-
dobou celého stacionáře, uspořádali jsme Masopustní karneval 
a pro klienty byla nachystána akce Hledání velikonočního zajíčka.
 Do léta nás ještě čekají další skvělé a zábavné akce, napří-
klad Pálení čarodějnic, Dopravní den, Den dětí, Hudební kolotoč 
nebo výlety do zoo a na krásná místa Mikulovska. Díky našim 
úžasným pracovníkům je postaráno o pestrý program a poho-
dovou atmosféru. Naši klienti všechny společenské akce milují 
a vždy se dobře pobaví.
 Věříme, že i díky podpoře našich sponzorů, budeme moci 
dále poskytovat profesionální službu těm, kteří nás nejvíce 
potřebují.
 Děkujeme všem občanům a zastupitelům obce Dolní 
Dunajovice za jejich stálou a dlouholetou přízeň a finanční 
podporu.

Marie Kopčíková, DiS.

Pozvánka

 Vážení občané,
zdravíme Vás z Lípy u Zlína. Po dvou letech nucené přestávky 
si Vám znovu dovolujeme přivézt naše ochotnické představe-
ní „Tak trochu rebelové“. Jistě znáte filmovou verzi, která byla 
předlohou divadelního scénáře. Na rozdíl od filmu, je divadel-
ní představení tak trochu nevyzpytatelné. Přijďte se pobavit 
a zasmát. Zveme Vás srdečně na toto představení, které ode-
hrajeme 5. 7. 2022 od 17 hodin v kinosále ve Vašich krásných 
Dolních Dunajovicích.
 Těšíme se na setkání s Vámi.

Ochotnický soubor Lípa
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Jubilea

Duben 2022 Jan Bureš 
  Marie Šrotová
  Marie Šimoníková
  Aleš Balog
  Pavlína Dudíková
  Milan Bilíček
  Markéta Malíková
  Marie Domanská
  Jiřina Svobodová
  Filip Hron
  Jiřina Petrželová
  Jiří Blusk
  Marie Pekaříková
  Marie Slezáková

Květen 2022 Zdeněk Šafář
  Blaženka Chludilová
  Irena Opluštilová
  Jan Malík
  Jaroslava Svobodová
  Alena Valíčková
  Božena Straková
  Rostislav Ševčík
  Vladimír Ryšánek
  Štěpánka Studýnková
  Ivanka Juránová
  Marie Šenkeříková
  Jan Moravčík

Červen 2022 Jiří Hudček
  Jan Jakubčík
  Marie Šafářová
  Antonín Domanský
  Stanislav Lačík
  Marie Slezáčková
  Miroslav Jarý
  Petr Šimek
  Olga Pitrová

Společenská kronika 

Narození

Březen 2022 Oliver Stříbrný
  Karolína Tichá
  Edita Goišová

Duben 2022 Vojtěch Valík

Úmrtí

Březen 2022 Lenka Kazíková 65 let
  Jiřina Langová 85 let
  Libuše Bičanová 83 let
  Marie Moravčíková 82 let
  Karel Kňourek 85 let
  Jozefa Pantůčková 90 let
  Jiří Oberreiter 66 let

Svatby

Březen 2022 Jaroslav Bárta Dolní Dunajovice
  Martina Stehlíková Dolní Dunajovice

Duben 2022 Josef Kňourek Březí
  Miroslava Mlýnková Dolní Dunajovice

  Tomáš Strbačka Dolní Dunajovce
  Miluška Gebauerová Dolní Dunajovice
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Upozornení

Příští číslo zpravodaje Naše obec bude tzv. „předvolební”, jeho součástí tedy budou 
prezentace kandidátek, které se budou ucházet o hlasy občanů v nadcházejících 
komunálních volbách. Upozorňujeme představitele jednotlivých kandidátek, 
že z důvodu brzkého konání voleb a termínům uzávěrky zpravodaje, je nutné 
po klady pro prezentace kandidátek ve zpravodaji zaslat už do konce července! 
Redakce v té době nebude znát počet kandidátek ani jejich lídry, takže nebude 
v našich silách vás urgovat.
Samotná kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do 
zastupitelstva obce (tj. 19. 7. 2022 do 16 hodin).
Zpravodaj by se měl občanům dostat do schránek na začátku září.
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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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Bude mít festival také charitativní rozměr?
 V tomto ročníku jsme zahájili velmi blízkou spolupráci s Nadací BJP 
Foundation pana Jiřího Procházky, kterou zastupuje paní Mgr. Alice 
Tobiášová. Pan Procházka je světoznámým MMA bojovníkem a rov-
něž tak milovníkem klasické hudby. Proto dává toto propojení ještě 
větší smysl. Nadace BJP dlouhodobě podporuje těžce nemocné děti 
v brněnské Dětské Nemocnici. Každý z přítomných diváků bude mít 
možnost podpořit přímo na samotných koncertech jakoukoliv částkou 
Masarykův onkologický ústav v Brně, špičkové spádové pracoviště pro 
celou Moravu. Kde jsou uzpůsobeni i na ty nejmenší onkologické pa-
cienty, kterým zde poskytují jak chemoterapii, tak léčbu ozařováním.

Kde a kdy se bude festival konat?
 Festival se bude konat v termínech 20.—24. 7. 2022 na dvou 
místech. V zahradě Mikulovského zámku, kde se představí program 
Rock Mozart Petera Pechy (21. 7. 2022) a Mozart na Moravě a slav-
né Vídeňské melodie (22. 7. 2022). Tyto koncerty budou pod širým 
nebem a ve spojení s překrásnou zámeckou architekturou a krásou 
letního večera půjde jistě o nezapomenutelný zážitek. Dalším mís-
tem, které bude hostit festival je zámek Valtice-přesněji barokní zá-
mecké divadlo. Zde uvedeme projekci oscarového filmu Amadeus 
(20. 7. 2022) a také koncertní verzi opery Don Giovanni (23. 7. 2022).

Kde se o festivalu dozvíme více informací?
 Doporučujeme navštívit webové stránky www.mozartnamorave.cz, 
kde se dozvíte o samotném festivalu, jednotlivých koncer-
tech, účinkujících nejvíce. Také stojí za to sledovat náš profil na 
FB @mozartnamorave, kde budou zveřejňovány rozhovory s jed-
notlivými účinkujícími.

Koho na festivalu uvidíte a uslyšíte?
 Řadu renomovaných českých operních pěvců, kteří svým zamě-
řením zvládají i žánr muzikálové a populární hudby. Jmenovitě Terezu 
Mátlovou, Mariana Vojtka, Daniela Hůlku, Moniku Sommerovou, 
Michala Bragagnolo, Petera Pechu, Marka Pavelce, Amálii Kovácsovou 
a řadu dalších.

 Děkujeme za rozhovor a přejeme tvůrcům festivalu MgA. Michalu 
Lieberzeitovi a Ing. Miroslavu Kovácsovi, rovněž tak paní 
Mgr. Tobiášové z Nadace BJP Foundation mnoho úspěchů, spoko-
jených diváků a co nejvíce získaných prostředků pro dobrou věc.

Proč festival Mozart na Moravě?

 Pro Mozarta byly České a Moravské země osudné. V Čechách 
zažíval své největší úspěchy a nebýt péče Moravy a Moravanů, 
nejspíše by ani nevznikl fenomén Mozart-bylo to právě v jeho 
raném dětství, kdy se na Moravu přijel léčit z nákazy pravých ne-
štovic. Festival vznikl jako poděkování jeho géniu a také aby šířil 
hudbu tohoto skladatele s přesahem k dnešní rockové populární 
hudbě. I Mozart byl ve své době vizionář a novátor. Chceme tak 
šířit i díla současná, která osloví širší spektrum posluchačů.

Proč je ročník 2022 výjimečný?
 V rámci roku 2022 vznikla pestrá a atraktivní dramaturgie. 
Čeká nás projekce slavného filmu Amadeus v režisérské verzi. 
Součástí výjimečného večera bude i výstava dvaceti kopií kos-
týmních návrhů k filmu. Jedná se o zcela unikátní počin, protože 
od roku 1988, kdy proběhla výstava v New Yorku se nepoda-
řilo nashromáždit větší množství kostýmních návrhů. Výstava 
je autorizována tvůrcem návrhů panem Theodorem Pištěkem. 
Unikátní je také prostor, kde se bude projekce konat. Barokní 
zámecké divadlo ve Valticích vzniklo v době Mozartova života 
a řada z jeho oper se v divadle hrála. Toto divadlo bylo nově vy-
stavěno dle původních návrhů a zachovalo si génia loci. Projekce 
tak bude nevšedním zážitkem spojeným se skvělou gastrono-
mií. Zkrátka večer, na který se bude dlouho vzpomínat. Mozart 
na Moravě a slavné vídeňské melodie je koncert, který v sobě 
spojuje hudbu W. A. Mozarta a děl slavného vídeňského ope-
retního období. Diváci tak uslyší písně a dueta Kalmána, Lehára 
a Stausse. Koncert bude završen vídeňskou muzikálovou tvorbou, 
která dnes buduje na všech význačných světových muzikálových 
scénách-jmenovitě muzikály Ples upírů a Elisabeth. Pro fanouš-
ky rockové hudby jme, přichystali koncert Rock Mozart. S tímto 
koncertem je spojen držitel ceny Thálie Peter Pecha. V mimo-
řádně vytvořeném programu uvede nejen svou autorskou hud-
bu, ale i světové rockové hity. Mimořádností bude uvedení písní 
z  francouzské rockové opery Mozart, která dobyla takřka celý 
svět a v Čechách jí diváci uslyší vůbec poprvé. V barokním diva-
dle ve Valticích uvedeme koncertní verzi opery Don Giovanni, ve 
které se poprvé představí v roli Komtura Daniel Hůlka. Spojení 
živé hudby a krásy barokního divadla tak půjde o mimořádný 
zážitek. Festival divákům přináší režisér MgA. Michal Lieberzeit 
a vinař Ing. Miroslav Kovács.
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