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ČTVRTÝ KRÁL

 Vážení spoluobčané, bratři a sestry, zdravím Vás v adventě, 
čase přípravy na Vánoce, pro mnoho lidí jak věřím, nejmilejší 
svátky v roce. Všichni, doufám už víme, že Vánoce jsou svátky 
narození Ježíše Krista, zakladatele křesťanství, na naší zemi.
 Svatý Pavel, významný apoštol (hlasatel) Ježíše Krista, 
o něm vyznává: „Ježíš, podle těla pochází z potomstva (rodu) 
Davida, izraelského-židovského krále doby asi tisíc let před 
Kristem. Duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, 
že vstal z mrtvých“.
 Proto křesťané ctí Ježíše nejen jako pouhého člověka, ale 
i jako pravého Boha.
 VÁNOCE SLAVÍ LIDSTVO VE DVOU TERMÍNECH: 25. prosince 
a 6. ledna, začínáme slavit již v předvečer těchto dní, tedy 
24. prosince a 5.ledna.
 Lidé hlásící se k církvi římskokatolické a řídící se kalendá-
řem gregoriánským (podle papeže Řehoře XIII.-Gregorius) za-
vedeným roku 1582, slaví vánoce 25. (24.) prosince. Jsou to lidé 
zhruba západní polokoule. Připomínají si zjevení Ježíše-božského 
dítěte členům Izraelského národa: betlémským pastýřům v noci 
narození a dvěma starcům Simeonovi a Anně v jeruzalémském 
chrámě 40. den po narození. Izraelskému národu byl poslán 
jako k prvnímu, aby ho přijal a předal národům celého světa-
lidstva.
 Lidé hlásící se k církvi pravoslavné (vyznává, že pravo-správně 
slaví Boga) a řídí se kalendářem juliánským, slaví vánoce o 13 
dní později a sice 6. ledna. Jsou to lidé východní a jižní Evropy 
a části Asie. Pravoslavní slaví tento den všechny události Ježí-
šova narození a dětství. Římsko-katoličtí křesťané se k pravo-
slavným přidávají, avšak 6. ledna slaví takzvané „Zjevení Páně“: 
Božské dítě Ježíš bylo ukázáno zástupcům nežidovských ná-
rodů, kterým Židé říkali „pohané“-Byli to mágové, znalci hvězd, 
mudrci-znalci starých spisů, zvláště PROROCTVÍ izraelských 
proroků o Bohem slíbeném zachránci, kterému říkali Mesiáš 
a Král. Jedno proroctví říká: „Vyjde hvězda z Jakuba, povstane 
žezlo z Izraele“
 Tato proroctví byla známa i mimo Izraelsko-Judskou-Židov-
skou zemi. Donesli je tam židovští vyhnanci v době takzvaného 
babylonského vyhnanství: trvalo 70 let, od roku 607 do 538 
před Kristem. Tam se o něm dočetli i oni mágové-mudrci „od 
východu“, kteří se maximálně do 2 let po Ježíšově narození pta-
li na dvoře tehdejšího judského krále Heroda: „Kde ten právě 

narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě 
a proto jsme přišli poklonit se jemu (Mt2, 1–2. Když Herodovi 
znalci proroctví řekli, že se má narodit v Betlémě, vydali se tam. 
A svatý Matouš v evangeliu pokračuje (Mt 2,9–12) „Hvězda, 
kterou viděli na východě, šla před nimi a zastavila se nad mís-
tem, kde bylo Dítě. Vešli do domu (už ne do chléva), uviděli Dítě 
s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své 
pokladnice a podali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“
 V Rusku se vypráví legenda: Mladý král spatřil v ruské stepi 
hvězdu na obloze. Hned pochopil, že to znamená narození no-
vého krále, přijde proroctví „vyjde hvězda z Jakuba, povstane 
žezlo z Izraele“. Hned se vydal ten, kterého legenda nazývá 
„ČTVRTÝM KRÁLEM“ do země Izraelské hledat nového Krále 
Izraele i lidstva. Avšak cestou se stále setkával s lidmi, kteří jsou 
v nouzi. Trpí a pláčí a jsou odkázáni na pomoc jiného. Mladému 
králi se vůbec nehodí, že ho stále někdo zdržuje. Je stále neklid-
nější, bojí se, že přijde pozdě. A nedá mu to, nemá to srdce, aby 
šel kolem trpících a nepomohl jim. „Co mám dělat?“ pomys-
lel si: „Divil bych se, kdyby tomu to královské dítě nerozumělo! 
Vždyť přichází na svět, aby těšil v utrpení, uzdravoval nemocné 
a osvobodil chudé!“ Tak je mladý král 30 let na cestě. Už dáv-
no nemá, co by daroval. A ztratila se mu i hvězda, už ji nevidí. 
Zmocní se ho nekonečný smutek. Co z toho mám, že jsem sy-
til hladové, staral se o nemocné, poskytoval teplo mrznoucím, 
obdarovával chudé? Jen jsem ztratil svůj cíl! – Nakonec přece 
dojde. Přichází do Jeruzaléma právě v den Velkého pátku. Už 
z dálky vidí vedle města horu Kalvárii-Golgotu a na jejím vr-
cholu tři kříže s odsouzenci. Když se přiblíží, zdá se mu, jakoby 
v  tváři prostředního muže zářila hvězda. Ano, je to ta, kterou 
viděl na počátku, než se vydal na tuto cestu. Poznává, už ví, že 
to není nikdo jiný než „jeho král“, kterého začal hledat před dáv-
nou dobou. S námahou vystoupí na kopec, Svůj pohled upíná 
na toho, který se na něho dívá. „Pane“, zašeptá, „už nemám nic 
z toho, co jsem Ti chtěl přinést! Mé ruce jsou prázdné! Ale moje 
srdce… přijmeš je?“ Cítí pohled ukřižovaného a poznává jasně, 
že přijímá jeho srdce jako nejmilejší dar. Tolik říká ruská legenda.
 Bratři a sestry. Tím „čtvrtým králem“ můžeme a máme být 
každý z nás. Pomáhejme lidem kolem sebe v jakékoli nouzi, 
usilujme zmírnit bolest těla i dodat naději srdcím. Tím i my bu-
deme směřovat ke Kristu, pravému Králi, který i pro každého 
z nás přišel na tuto Zemi o Vánocích prvních a lidský úděl přijal 
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Stavby, rekonstrukce, opravy 2021

 V roce 2021 se toho nejvíce proinvestovalo ve školství. Na 
začátku roku byl dokončen projekt z roku 2020 „ZVÝŠENÍ KVA-
LITY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ DOLNÍ DUNAJOVICE“, v říjnu 2021 
byla proplacena i dotace na tuto akci ve výši 6,5 mil. Kč. V prů-
běhu léta došlo k výměně oken a zateplení půdy v budově zá-
kladní školy, na proplacení dotace nyní čekáme. Z grantu firmy 
RWE bylo opraveno oplocení kolem dvora mateřské školy. Více 
o aktivitách ve škole uveřejnilo vedení školy.
 V březnu byly zahájeny práce na vybudování nových chod-
níků v ulici Nová, oprava chodníku v ulici Polní a propojení celé 
lokality do ulice Zahradní. Poskytnutí dotace na financování této 
akce je ve fázi schvalování. Naopak jsme nezískali dotaci na 
rekonstrukci ulice Sklepní, a proto se její oprava v letošním roce 
neprováděla.
 Další letošní akcí bylo vybudování nového sběrného dvora, 
na proplacení dotace ve výši 2,2 mil. Kč ještě čekáme. Stejně 
tak ještě čekáme na schválení provozního řádu, který je pod-
mínkou nejen kolaudace, ale i umožní zahájení provozu. Sběrný 
dvůr by měl být v provozu každou středu a každou druhou so-
botu dopoledne.
 V letních měsících byly vybudovány inženýrské sítě a chod-
níky na prodloužení ulice Rudé armády směrem na Březí. V dů-
sledku přesunu trafostanice bylo na části ulice Rudé armády 
také vybudováno nové veřejné osvětlení.
 Dále byla dokončena revitalizace parku Dr. Karla Rennera 
na ulici Poštovní, která byla spolufinancována z grantového 
programu RWE a z příspěvku Rakousko-české společnosti ve 
Vídni. Na zeleni v obci se pracovalo i jinak, v průběhu října byly 
prořezány stromy v parcích a na hřbitově, kde byly také vysáze-
ny nové záhony cibulovin.
 V průběhu roku proběhla oprava dvou polních cest, jednalo 
se o propojení mezi ulicemi Sklepní a Rudé armáda a se sou-
hlasem Úřadu pro zastupování státu cesta za hřbitovem, která 
propojuje ulicí Lípovou a U Vodárny.
 Ve spolupráci s Agentury ochrany přírody a krajiny ČR jsme 
připravili záchytné parkoviště pod Dunajovskými kopci. V příš-
tích letech by mělo být výchozím bodem připravované naučné 
stezky, která by podala návštěvníkům informace a provedla je 
tímto územím.

Mgr. Josef Hasník, starosta obce

až po bolest smrti. Nezůstal však v hrobě, ale „duchem svatosti 
(lásky) se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že překonal smrt 
zmrtvýchvstáním. Toto je evangelium, radostná zpráva! Toto je 
naděje pro každého z nás. Kéž i slavení a prožívání letošních 
vánoc L. P. 2021 v nás tuto naději oživí a posílí.

 P.S. Vánoční a novoroční bohoslužby Vám budou oznámeny 
v tomto zpravodaji „Naše obec“.

Vánoční a novoroční bohoslužby 2021–2022

 V kostele sv. Jiljí v Dolních Dunajovicích.

Den Datum Čas Mše svatá

Pátek 24. 12. 21.30 Štědrovečerní (půlnoční)
Sobota 25. 12. 9.30 Božíhodová
Neděle 26. 12. 9.30 Svatoštěpánská; Svaté rodiny   
    s  požehnáním manželům při 
    obnově manželských slibů
Pondělí 27. 12. 17.00 s požehnáním vína. Přineste víno 
    k požehnání
Pátek 31. 12. 17.00 závěr roku 2021
Sobota 1. 1. 9.30 Novoroční s žehnáním budoucím  
    maminkám
Neděle 2. 1. 9.30 první neděle
Středa 5. 1. 17.00 Tříkrálová s žehnáním vody, 
    kadidla, křídy a zlata

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA BUDE OZNÁMENA.
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Navýšení poplatku za svoz odpadu

 Náklady za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se rok od 
roku zvyšují. Poplatek ve výši 500 Kč na občana byl stanoven 
v roce 2012, náklady v tomto roce byly 1.070.000 Kč a příjmy 
činily 834.000 Kč. Příjmy z poplatků se v závislosti na počtu 
obyvatel nemění, ale výdaje byly v roce 2018 1.580.000 Kč, 
v  roce 2019 1.680.000 Kč a v roce 2020 již 2.090.000 Kč. 
Znamená to, že rozdíl mezi výdaji a příjmy se musí financovat 
z jiných zdrojů. Tyto finance potom samozřejmě chybí při jiných 
aktivitách v obci.
 Od roku 2012 se toho mnoho změnilo, občané mají k dis-
pozici nádoby na tříděný odpad přímo doma, pravidelně je svá-
žen velkoobjemový odpad a s přispěním dotací byl vybudován 
sběrný dvůr, který bude zprovozněn začátkem roku 2022.
 Protože všechny náklady se neustále zvyšují, je nutné zvýšit 
i poplatek za svoz odpadu. Pro rok 2022 se navrhuje rada obce 
jeho zvýšení na 900 Kč.

Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Volby 2021 v Dolních Dunajovicích

 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky konané ve dnech 8.–9. října 2021 v obci 
Dolní Dunajovice:

1) SPOLU-ODS, KDU-ČSL, TOP 09: 31,35 % (zisk 317 hlasů)
2) ANO 2011: 26,11 % (zisk 264 hlasů)
3) PIRÁTI a STAROSTOVÉ: 12,36 % (zisk 125 hlasů)
4) Svoboda a přímá demokracie (SPD): 9,99 % (zisk 101 hlasů)
5) PŘÍSAHA - občanské hnutí R. Šlachty: 7,02 % (zisk 71 hlasů)
6) Česká strana sociálně demokratická:3,36 % (zisk 34 hlasů)
7) Komunistická strana Čech a Moravy: 3,06 % (zisk 31 hlasů)
8) Trikolora Svobodní Soukromníci: 2,57 % (zisk 26 hlasů)
Ostatní strany: pod 2%
 Volební účast 1017 voličů tj. 66,47 %.
 Výsledky voleb i volební účast v naší obci kopírují celostátní 
výsledky, je patrný odklon od některých stran a volební účast 

nasvědčuje tomu, že voličům není směrování naší země lho-
stejné. Volební účast i celkové výsledky v Dolních Dunajovicích, 
jsou však jistě „trochu“ ovlivněné volbou více než sta voličů 
s voličským průkazem, jde asi o 10 % těch, kteří v obci odvolili.

Mgr. Josef Hasník, starosta obce

TJ Sokol Dolní Dunajovice
 
V měsíci září jsme opět pořádali nábor mladých sportovců do 
našeho klubu. Úspěšně se podařilo zapojit do pravidelného 
sportování 15 začínajících dětí ročníků narození 2012–2017.
Momentálně je v našem klubu přihlášeno a registrováno 60 
aktivních dětí.
 Děti jsou rozděleny do 3 skupin a to na školičku, předpří-
pravku a mladší přípravku. Každá kategorie trénuje od září do 
června 2x týdně na místním fotbalovém hřišti a v zimním ob-
dobí ve školní tělocvičně.
 U dětí se na tréninku snažíme neminout senzitivní obdo-
bí! Vkládáme proto hodně zábavných her, které jsou spojené 
s koordinací, frekvencí a přesností pohybu, rychlostí, rovnová-
hou, prostorovou orientací a samozřejmě i hrám malých forem 
a ovládání míče. Děti se pomalu začleňují do kolektivu, kde se 
učí i nějakým pravidlům.
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 Spolek není zaměřen pouze na jednu věkovou kategorii, rádi 
bychom spojili a uvítali všechny občany, kteří by se k nám chtěli 
přidat a kteří by se rádi podíleli na dění v obci s námi. Rádi 
bychom navázali na dřívější fungování SDH Dolní Dunajovice, 
který v obci fungoval dlouhá léta. K založení SDH nás vedlo 
dumání nad budoucností naší obce a jejím následném rozvoji, 
ochraně obyvatelstva a kulturním dění.
 Pokud byste se chtěli stát členy, neváhejte nás kontakto-
vat prostřednictvím dvou výše zmíněných nebo na emailu: 
sdhdolnidunajovice@gmail.com.

Za SDH Dolní Dunajovice
Eva Bičanová a Dalibor Malý

Nezbývá nám než čekat, až se to zase uvolní

 Dunajovický Klub důchodců patří ke spolkům, do jehož 
činnosti v letošním roce nejvíc zasáhla opatření související 
s pandemií Covid-19. Předsedkyně Klubu důchodců paní Evy 
Tiefenbachové jsme se proto zeptali, jak naši senioři uplynulý 
rok prožívali. Otázky pokládal Josef Šuba.

 V září a říjnu všechny naše kategorie reprezentovaly obec 
Dolní Dunajovice na víkendových turnajích Žijeme Hrou, kde se 
formou her malých forem učili hře fotbalu. Kluci si zkusili tur-
naje v Šitbořicích, Hustopečích, Břeclavi a 2x na domácím hřišti.
 V zimním období mužstva ml. a nově starší přípravky, kam 
spadají děti ročníků narozených 2012 absolvují zimní ligu 
v Horních Heršpicích. Hraje se turnajově v pěti termínech od 
listopadu do února.
 Poděkování patří trenérům J. Goišovi, T. Zajíčkovi, 
R. Bravencovi a M. Hudcovi za vedení dětí na trénincích a turnajích.
 Děkujeme rodičům za podporu malých sportovců a taky 
našim PARTNERŮM za podporu dětí a mládeže! Obec Dolní 
Dunajovice, Vinařství Zámečník, Belšán & Niebauer, Zebr s.r.o., 
Penzion u Zajíčků, Avia Dunajovice, studio Bárta.
 Fotogalerii a ostatní informace najdete na FB: Fotbalové 
tréninky mládeže

 Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Ivo Kauer, trenér dětí a mládeže

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Dunajovice

 Dne 1 října 2021 se konala ustavující schůze Sboru dobro-
volných hasičů, který má k dnešnímu dni 7 členů jehož před-
sedou je Dalibor Malý a velitelem Martin Šebesta. Nejedná se 
o výjezdovou jednotku, to je naší vidinou do budoucna. V bliž-
ším časovém horizontu bychom se rádi zaměřili na kulturní 
dění v obci a na naše nejmenší. Rádi bychom obec obohatili 
další společenskou událostí v podobě plesu v zimním období či 
zábavou v letních měsících. Pro naše nejmenší bychom rádi or-
ganizovali příměstský tábor a další dny plné hasičského sportu. Předsedkyně Klubu důchodců Eva Tiefenbachová



Naše obec  |  Dolní Dunajovice  |  ročník XXVI  |  číslo 4  |  prosinec 2021

7

 A vzpomínáte si, jaké byly reakce členů, když jste se na jaře 
zase mohli začít setkávat?
 No byli rádi! Všichni se těšili, že už se zase budeme scházet.

 Dostaly se k Vám v době, kdy Klub nemohl fungovat, nějaké 
zprávy, že by vaši členové, kteří už jsou třeba sami, tu situaci 
hůř snášeli? Že se nemohli pravidelně setkávat se svými vrs-
tevníky?
 My máme desítkářky, a ty naše členy oběhnou, když je něco 
potřeba. Když neděláme schůzi, tak nám zůstanou nějaké pení-
ze, tak jsme za ně vloni koupili vánoční kolekce a letos to udě-
láme zase. A všem našim členům to rozneseme. Jinak když je 
někdo nemocný a je sám, tak desítkářka ho navštíví a vždycky 
přinese dárek třeba ve formě ovoce a podobně. A desítkářky je 
navštěvují, i když jsou dlouhodobě nemocní.

 Mluvíme spolu shodou okolností v týdnu, kdy Klub důchod-
ců musel kvůli zhoršující se pandemické situaci opět omezit 
svou činnost. Jak moc vlastně letos pandemie činnost Klubu 
důchodců zasáhla?
 Museli jsme všechno zrušit, protože my důchodci jsme 
opravdu ohrožená skupina. Od toho, co teď začaly zase nabíhat 
ty čísla, tak jsme zavřeli klub a zrušili jsme i členskou schůzi. 
To stejné jsme museli udělat i vloni. Máme to vždycky koncem 
listopadu, a to i vloni nabíral obrátky, ten covid. A nesmělo se 
shromažďovat tolik lidí.

 A na jaře jste to vlastně měli stejné jako teď, taky jste mu-
seli všechno zrušit, že?
 Ano. A začali jsme pak zase až v dubnu nebo květnu, až se to 
zase uvolnilo.

Členové Klubu důchodců v době, kdy se ještě mohli bez omezení scházet
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Zprávy ze školních lavic

Škola během kalendářního roku
 V průběhu kalendářního roku vás neustále informujeme o 
novinkách ze života školy. Jelikož pomalu končí rok, který opět 
doprovázela různá opatření spojená s probíhající epidemií, tak 
v našich novinkách převažovaly informace o tom, co se nám 
podařilo zrekonstruovat. A nebylo toho málo. Většina akcí byla 
spolufinancována z grantových programů, dofinancována byla 
z prostředků zřizovatele, tzn. obce Dolní Dunajovice (viz foto-
galerie). Tímto bych chtěl vedení obce poděkovat za vstřícný 
a  konstruktivní přístup ke vzdělávání v naší obci. Dále bych 
chtěl poděkovat firmě RWE Gas Storage za pomoc při realizaci 
projektu „Zvýšení bezpečnosti v MŠ“ (rekonstrukce plotu).
 Na závěr bych popřál všem pěkné a klidné svátky vánoční, 
dětem spoustu dárečků a do nového roku hlavně zdraví.

Mgr. Vladimír Mikel

Projekt DigiMe – Digitální a mediální kompetence pro žáky 
a učitele
 V pátek 12. listopadu se žáci 7. ročníku zúčastnili „školení“ 
na 3D tisk. Naše základní škola se totiž rozhodla zapojit do pro-
jektu DigiMe, který zaštiťuje program Interreg CZ-AT a ten má 
za cíl podporovat přeshraniční spolupráci. Žáci se tedy přímo 
zapojili do realizace 3D tisku.

 Tohle fungovalo i během covidu? Že jste se mohli alespoň 
takhle jednotlivě navštěvovat?
 Ano, přesně.

Tak to bylo pro ty lidi asi povzbuzení, hlavně pro ty, co jsou 
sami.
No, no, a zase budeme chodit. Příští týden zase chceme jet kou-
pit ty kolekce nebo bonboniéry a zase je rozneseme, zase na-
vštívíme ty naše členy.

 Stihli jste s vašimi členy v letošním roce nějaké akce nebo 
výlety?
 Letos jsme jeli akorát na výstavu Floria do Kroměříže, potom 
jsme byli na Vranově, kde jsme navštívili zámek a pak byl výlet 
lodí po Vranovské přehradě. A teď naposledy jsme byli na vý-
stavě, na Slovanské epopeji v Moravském Krumlově. Ještě pra-
videlně jezdíme do Bystřice pod Hostýnem, na rekondici. Jezdí-
valo i třicet lidí, letos nás ale jelo jenom čtrnáct. Takže jsme nejeli 
autobusem, ale každý soukromě autem. Ale bylo to taky fajn.

 A teď vaši činnost úplně omezíte nebo budete plánovat ale-
spoň nějaké vycházky nebo aktivity venku?
 Zatím to omezíme. Někteří byli nešťastní, že se to musí zrušit, 
ale my jsme fakt ohrožená skupina a člověk nikdy neví, kdy to 
chytne. Měli jsme z toho strach. My jsme třeba chodili na jar-
mark, dělali jsme výstavku, potom v lednu ples. Ale vloni jsme 
to omezili a letos to samé, to jinak nejde.

 Takže musíte zase čekat, až ta epidemie zase ustoupí?
 No, no, nezbývá nám než čekat, až se to zase uvolní.

Poznámka redaktora: desítkářky jsou členky sdružení klubu důchodců. Mají 
na starosti zvaní na ples a na schůze, vybírání členských příspěvků, návštěvu 
nemocných členů. Každá desítkářka má na starosti část obce.
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 Tato soutěž je určená pro instituce, které se věnují dětem ve 
školkovém a mladším školním věku (2–11 let). Děti mají spo-
lečně s učiteli a vychovateli za úkol kreativně ztvárnit 7 umě-
leckých výtvorů reprezentující projekty, které byly podpořeny 
z IROP, a tím IROP přiblížit lidem.
 Cílem soutěže je představit IROP široké veřejnosti prostřed-
nictvím kreativní zábavy pro děti, která zaměstná nejen jejich 
ruce, ale také mysl. Při hledání projektů, které děti budou tvořit, 
se navíc dozví, do jakých konkrétních projektů podpora z IROP 
v regionech ČR putuje. Nejlepší výtvory budou odměněny her-
ními prvky na zahrady, které jsou certifikované pro školy a škol-
ky nebo elektronikou pro výuku.
 Myslím, že se jim výtvory určené nejen pro tuto soutěže vel-
mi povedly.

Mgr. Vladimír Mikel

Ukliďme svět, ukliďme Česko
 Žáci II. stupně naší školy se zapojili do podzimního úklidu 
v  rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, organizovanou 
Českým svazem ochránců přírody.
 Akce proběhla v pátek 17. září, pod dohledem pedagogů a ve 
spolupráci s OÚ Dolní Dunajovice, který zajistil odvoz odpadu. 
Lokalitami, ve kterých byl sběr prováděn, byly větrolamy v okolí 
obce. Sběr byl zaměřen na plastový odpad, papír a sklo. Odpad 
byl sbírán a tříděn do plastových pytlů. Celkem bylo naplněno 
26 pytlů, tj. 146 kg odpadu.
 Byla dodržena všechna bezpečnostní a hygienická pravidla. 
Žáci pracovali aktivně a s výsledkem úklidu byli spokojeni jak 
žáci, tak i učitelé a OÚ.

Ing. Bronislava Čapková

Vida, je tu VIDA!
 Před podzimními prázdninami 26. října 2021 se společně 
9., 5. a 4. třída vydaly do VIDA! SCIENCE CENTRA v Brně. Pří-
jezd na místo kolem 9 hodiny s výbornou náladou, která vydr-
žela po celou dobu výletu.
 Žáci byli nadšeni z možnosti objevovat tajemství přírody, 
přírodních jevů a lidského těla. Rozpoutali tornádo, vypustili 
horkovzdušný balón, zažili písečnou bouři i zemětřesení, od-

 V první fázi se žáci seznámili s teorií 3D tisku a jeho využití 
v  různých odvětvích vědy. Překvapující pro ně bylo například 
zjištění, že se 3D tisk využívá i ve vesmíru.
 Poté jsme se společně přesunuli s k samotnému kreslení 
v programu Tinkercad. Nakreslili si třeba celý dům včetně vy-
bavení místností (křesla, televize, skříně…). Bylo velice zajímavé 
sledovat sedmáky, jak jsou velmi kreativní.
 Ve třetí fázi celého programu už jsme společně přešli k sa-
motnému tisku. Žáci se seznámili s tím, jak samotné tiskárny, 
které jsme díky projektu získali, fungují. Vyzkoušeli si, jak se 
s nimi manipuluje, jak se nastavují, ošetřují a dále jak se do nich 
vkládá filament, který jejich výrobky vytiskne.
 V konečné fázi jsme si všichni vytvořili jmenovky, které jsme 
si každý podle vlastní kreativity vyzdobili a všechny tyto jme-
novky jsme si na našich tiskárnách vytiskli.
 Všem zúčastněným ajťákům se dopolední program moc líbil 
a těšíme se, až naše nové dovednosti zúročíme ve svém super 
projektu.

Bc. Jakub Kadlec

Školní družina Perná
 Často se zapomíná, že součástí naší školy jsou i dvě třídy 
a družina, které jsou umístěny v Perné. Také zde dělají spoustu 
zajímavých věcí a během podzimu se v rámci družiny pod vede-
ním paní Lenky Dačové zapojili do zajímavé soutěže pod názvem 
IROP očima dětí (Integrovaný regionální operační program).
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 Tak například v hodinách fyziky jsme přítmí využili pro po-
kusy z optiky. Jako zdroj jsme použili svíčku, popř. laser (na ba-
terie) a žáci na vlastní oči viděli, jak vzniká obraz, demonstrovali 
jsme si zákon odrazu, zákon lomu a díky tomu velmi rychle po-
chopili, jak funguje naše oko, brýle, fotoaparát, dalekohled nebo 
kulová zrcadla.
 Ještě lépe si ale s výukou poradili žáci 4. třídy. Ti se vrhli do 
vaření a v kotlíku na školním dvoře připravili skvělý bramborový 
guláš (viz foto). Při této činnosti si procvičili například spolupráci 
v rámci různých skupinek.
 Takže jsme zjistili, že výuka může probíhat i bez elektřiny. 
Ale… ☺

Mgr. Vladimír Mikel

Společenská kronika 

Narození

Září 2021 Kateřina Bartošíková
  Melanie Feňová
  Patrik Baláž

Listopad 2021 Julie Eliška Tichá

Úmrtí

Srpen 2021 Pavel Mach 72 let
  Vladimír Hrnčiřík 65 let

Říjen 2021 Josef Šmíd 76 let
  Eugen Bruszel 85 let

Listopad 2021 Miroslav Valerián 81 let

pálili vodíkovou raketu, zahráli si na piano a vyzkoušeli si, jak 
se pohybují handicapovaní lidé na vozíčku a jak vnímají svět 
nevidomí.
 Pro bližší seznámení s tématikou zvuku byla připravena sci-
ence show, kterou si velmi užili. Před koncem si nezapomněli sjet 
obří skluzavku a kolem 12 hodiny se plni zážitků vydali na cestu 
domů.

Mgr. Petra Vaňková

Škola bez elektřiny
 Aby těch překážek v tomto kalendářním roce nebylo málo, 
tak na svatého Martina nešel v celé obci proud. Co bylo považo-
váno před 100 lety za nadstandartní službu, bereme dnes jako 
naprostou samozřejmost. Pro všechny z nás to byla situace ne-
příjemná a pro školu obzvláště. Nemohli jsme si rozsvítit, nešly 
projektory ani interaktivní tabule, nevařila školní jídelna. Co bylo 
ale nejhorší, nešla WiFi! Nakonec jsme se s tím ale vypořádali.
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  Josef Balog
  Jaroslav Rabata
  Helena Volavková
  Štěpánka Škrháková

Prosinec 2021 Antonie Blatová
  Alena Kvardová
  Miloslav Šůstek
  Eva Pfefferová
  Štěpán Kočerhan
  Hana Pitrová
  Štěpánka Štrbková
  Marta Osičková
  Antonín Rožek

Jubilea

Říjen 2021 Věra Bodurková
  Ing. Pavla Francová
  Žofie Kalousová
  Jindřiška Hrnčířová
  Jarmila Šanderová
  Zdeňka Jakubčíková

Listopad 2021 Jaroslav Pekařík
  Emilie Bandíková
  Věra Lukůvková
  Alžběta Hodoňová
  Zdenka Sedláková
  Hedvika Zonygová

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
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:
›   Rodinný dům, ideálně s větším pozemkem
›   Stavební pozemky různých velikostí 
›   Vinný sklep nejlépe s vlastním vinohradem
›   Starší rodinný dům k rekonstrukci
›   Rekreační objekty (apartmány, vinné sklepy, chaty a chalupy)
›   Ornou půdu pro hospodaření
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Kalendář svozu odpadu 2022 / Dolní Dunajovice

 Plast  
 Bioodpad 
 Papír
 Směsný odpad

STKO, spol. s r.o.
Brněnská 65, 692 01 Mikulov
Dispečer – kontakt: +420 736 516 003
www.stko.cz

STARÁME SE O VÁŠ ODPAD, 
VOLEJTE +420 736 516 003

• Svoz a odstranění odpadů včetně nebezpečných
• Kontejnerová doprava
• Prodej písků, štěrků
• Prodej kompostu
• Prodej nádob na odpad a pytlů
• Provoz Sběrných středisek odpadů Drnholec, Mikulov, 

Perná, Pasohlávky, Ivaň
• Výkup druhotných surovin a barevných kovů
• Likvidace černých skládek

Svoz o státních svátcích bude upřesněn.

DUBEN
po út st čt pá so ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ÚNOR
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

ČER VEN
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

BŘEZEN
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

K VĚ TEN
po út st čt pá so ne

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

LEDEN
po út st čt pá so ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
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Kalendář svozu odpadu 2022 / Dolní Dunajovice

 Plast  
 Bioodpad 
 Papír
 Směsný odpad

STKO, spol. s r.o.
Brněnská 65, 692 01 Mikulov
Dispečer – kontakt: +420 736 516 003
www.stko.cz

STARÁME SE O VÁŠ ODPAD, 
VOLEJTE +420 736 516 003

• Svoz a odstranění odpadů včetně nebezpečných
• Kontejnerová doprava
• Prodej písků, štěrků
• Prodej kompostu
• Prodej nádob na odpad a pytlů
• Provoz Sběrných středisek odpadů Drnholec, Mikulov, 

Perná, Pasohlávky, Ivaň
• Výkup druhotných surovin a barevných kovů
• Likvidace černých skládek

Svoz o státních svátcích bude upřesněn.

ČER VENEC
po út st čt pá so ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SRPEN
po út st čt pá so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ZÁŘÍ
po út st čt pá so ne

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

PROSINEC
po út st čt pá so ne

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

LISTOPAD
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ŘÍJEN
po út st čt pá so ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
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Kuchynka MŠMotýlci
Vcelicky

Mobiliár
  na dvore ZŠ

Co se událo
ve škole a školce

Lehátka

  v M
Š

  Zateplení 

    pudy na

  budove ZŠ

  Nová okna na budove ZŠˇ

   Nová laboratorfyziky a chemie
Nová ucebna informatiky

a výpocetní techniky
ˇ
ˇ

Nové
 dílny

   Pánev ve  školní kuchyni

       Nová ucebna  prírodních ved
ˇ ˇ

ˇ
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