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Oslava 150. výročí narození Dr. Karla Rennera

 Vážení občané,
rádi bychom Vám přiblížili přípravu oslavy 150. výročí narození 
prvního rakouského prezidenta Dr. Karla Rennera, významné-
ho rodáka naší obce Dolní Dunajovice. S ohledem na význam 
osobnosti Dr. Karla Rennera je důležité přistoupit k organizaci 
s patřičnou úctou a vážností. Při zahájení příprav této událos-
ti jsme oslovili ke spolupráci Rakousko-českou společnost se 
sídlem ve Vídni a České centrum ve Vídni. Obě dvě společnosti 
byly velmi potěšeny za možnost spolupráce a podílení se na 
samotné organizaci.
 Záštitu nad oslavou převzal hejtman Jihomoravského kraje. 
Spolupracujeme rovněž s velvyslankyní České republiky v Ra-
kousku, která je nápomocna při zvaní významných hostů ze 
strany české i rakouské politické scény. Mezi pozvanými nebu-
dou chybět starostové a zástupci okolních obcí našich i rakous-
kých, historici, zástupci muzea Dr. Karla Rennera v Gloggnitzu, 
významné osobnosti obou zemí.

 Oslava bude probíhat v sobotu 12. 12. od 14 hodin v pro-
storách před budovou Dr. Karla Rennera. Uslyšíme proslovy 
českých a rakouských politiků, dále bude následovat kulturní 
program v míře odpovídající chladnému prosincovému počasí. 
Jedním z vrcholu oslavy bude pojmenování parku před poštou 
na park Dr. Karla Rennera, jehož významným bodem bude mís-
to s růží Dr. Karla Rennera.
 Celou oslavu budou doprovázet pozvaní novináři, kteří 
svými reportážemi zajistí potřebnou propagaci této události 
a naší obce.
 Na oslavu se připravujeme ve všech směrech. V současné 
době probíhají finální projekční práce na rekonstrukci parku. 
Našim společným cílem je vytvořit reprezentativní, okrasný 
park a vrátit jej do doby jeho krásné, kultivované podoby z tři-
cátých, čtyřicátých let minulého století. Věříme, že se stane 
místem pro odpočinek a setkání. Součástí parku budou odpo-
činkové místa s pěknými výhledy, kamenné chodníčky, přiby-
dou nové stromy, keře, obnoví se travní plocha. Součástí parku 
bude rovněž parkové osvětlení, aby byl připraven i pro večerní 
posezení a procházení. V místě naproti domu Dr. Karla Rennera 
bude symbolicky vysazena zmíněná růže Dr. Karla Rennera. Její 
příběh je popsán v další části tohoto textu magistrem Josefem 
Šubou. Pamětní desku k této růži nám předá Rakousko-česká 
společnost.
 Do termínu oslavy chceme rovněž zajistit opravy v samot-
ném domě Dr. Karla Rennera. Již byla opravena vzduchotech-
nika v sále budovy, čeká nás oprava parket, dodání nových židlí, 
výmalba sálu, předsálí, konferenční místnosti, stavba skladové 
místnosti na nábytek. Tyto opravy budovy oceníme i při ostat-
ních akcích, ke kterým se dům Dr. Karla Rennera využívá.
 Těšíme se na to, že se tato oslava stane významnou součás-
tí historie naší obce. Vytvářejme společně momenty a situace, 
kdy si můžeme zavzpomínat a připomenout důležité mezníky 
historie naší obce, našeho regionu, nás samých.
 Vážení občané, srdečně vás zveme na tuto oslavu a těšíme 
se na vaši účast.

S pozdravem Miroslav Kovács
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článků a knih. Dvakrát také neúspěšně kandidoval v prezi-
dentských volbách.
 Třicátá léta přinesla Rakousku mimořádně těžké časy. Na 
jejich začátku přišla hospodářská krize a ruku v ruce s ní též 
krize politická, přerůstající až v ozbrojený konflikt parlamentních 
stran. Na počátku tohoto období se Renner do vrcholné politiky 
vrátil, když se stal předsedou Národní rady. Uprostřed politic-
kých šarvátek však po třech letech z funkce odstoupil a Národ-
ní rada byla rozpuštěna. To už v Rakousku pomalu začínal sílit 
vliv německého nacionálního socialismu, jenž vyústil v tzv. an-
šlus, tedy připojení země k nacistickému Německu. Renner byl 
známým zastáncem sjednocení a zprvu také patřil do tábora 
politiků, kteří anšlus přivítali a ve společnosti obhajovali. Před-
stavoval si však sjednocení na základě demokratických princi-
pů a brzy mu tak bylo zřejmé, že se Rakousko stalo především 
obětí Hitlerových válečných choutek.
 Druhou světovou válku proto Renner prožil v ústraní svého 
domu v městečku Gloggnitz, kde pracoval na autobiografii, psal 
poezii a čile korespondoval s politickými společníky. Už během 
roku 1944 ale začal promýšlet poválečnou budoucnost Rakous-
ka. Po vstupu sovětských vojsk na rakouské území v  dubnu 
1945 se chopil iniciativy a navázal kontakty s politickým vede-
ním Rudé armády. Získal důvěru sovětského velení, a to ho po-
věřilo zřízením nové rakouské vlády. Renner se 20. 4. 1945 vrátil 
do Vídně a ihned začal pracovat na podobě prozatímní vlády. 
Navzdory počáteční nedůvěře se dokázal s novými stranami 
velmi rychle dohodnout a už 27. 4. 1945 byl vznik nové vlády 
vyhlášen. Renner se stal kancléřem, přičemž vládl s pomocí tří 
státních tajemníků. Jeho vláda pracovala na obnově legislativy 
nového státu a připravovala řádné volby. Dne 25. 11. 1945 v nich 
zvítězila Rakouská lidová strana. Na prvním zasedání nového 
parlamentu podala Rennerova vláda demisi, hned následující 
den, 20. 12. 1945, byl Karl Renner drtivou převahou hlasů zvolen 
prezidentem Rakouska.
 V úřadu setrval pět let. Prosazoval zásady demokracie, 
bojoval za dodržování lidských práv, spolupracoval s OSN. 
Zasazoval se také o obnovení naprosté suverenity Rakouska. 
31. 12. 1950 Karl Renner zemřel. Ještě druhý den však v ra-
kouském rozhlase zazněl ze záznamu jeho novoroční projev, 
v  němž k  truchlícímu národu pronesl svou poslední výzvu: 
„My Rakušané se už nikdy nenecháme utlačovat!“

Kdo byl Karl Renner?

 Dříve, než v prosinci zahájíme oslavy Rennerova výročí, ne-
uškodí, když si připomeneme, kdo to vlastně Karl Renner byl 
a  proč patří dolnodunajovický rodák k nejvýznamnějším ra-
kouským politikům 20. století.
 Narodil se 14. 12. 1870 v Dolních Dunajovicích, jako sedm-
nácté dítě ve vinařské rodině Matthiase a Marie Rennerových. 
V obci prožil šťastné dětství a na zdejší škole získal také své 
první vzdělání. Ve studiu pokračoval na gymnáziu v Mikulově, 
kde v roce 1889 úspěšně odmaturoval. Po roce vojenské služby 
ve Vídni se ke studiu vrátil a na podzim 1890 zahájil studium 
práv na vídeňské univerzitě. Už na škole se zajímal o politiku, 
přičemž názorově nejblíže měl k sociální demokracii.
 Na počátku nového století začala Rennerova politická kari-
éra strmě stoupat. V roce 1907 byl zvolen poslancem za okres 
Neukirchen a hlavním politickým tématem se mu stala ochrana 
spotřebitelů. Za první světové války spotřební družstva získala 
značný vliv na vládní úřady a stoupala rovněž jejich úloha ve 
společnosti. Renner se rázem stal jedním z nejpopulárnějších 
politiků a vůdčí osobností sociální demokracie.
 Svou pozici na výsluní rakouské politiky potvrdil i po rozpadu 
monarchie na podzim 1918. Sociální demokraté spolu s další-
mi stranami využili nastalou situaci a na provizorním národním 
shromáždění 21. 10. 1918 vyhlásili nový stát, Německé Rakous-
ko. Jako kancléř se do jeho čela postavil právě sociálněde-
mokratický lídr Karl Renner. Nový kabinet zemi vedl k řádným 
volbám, které se uskutečnily 19. 2. 1919. Sociální demokraté 
v nich potvrdili vůdčí postavení a Renner se opět stal kanclé-
řem. Měl však před sebou nesmírně obtížný úkol. V květnu 1919 
se postavil do čela rakouské delegace, s níž odjel hájit zájmy 
své země do Paříže. Na sérii jednání se tu rozhodovalo o po-
válečném uspořádání Evropy. Renner tušil, že Rakousko jako 
poražený stát, který byl navíc označen za spoluviníka válečné-
ho konfliktu, příliš velké šance nemá. Rakousko zde nakonec 
ve prospěch Itálie ztratilo jižní Tyroly a Československu zůstalo 
německy mluvící pohraničí, největší porážku pro kancléře však 
znamenal zákaz sjednocení s Německem, které sám tvrdě hájil 
a které požadovala i naprostá většina obyvatelstva v zemi.
 Pařížský neúspěch předznamenal Rennerův postupný 
pád z vrcholu rakouské politiky. Po několikatýdenní vládní 
krizi v roce 1920 se jeho kabinet rozpadl. On nadále působil 
v  parlamentních výborech, přednášel a zabýval se psaním 
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Informace OÚ

 Ve dnech 2—3. 10. se uskuteční volby do Zastupitelstva Ji-
homoravského kraje. Volební lístky budou doručeny do domác-
ností, popřípadě si je mohou občané vyzvednout přímo ve vo-
lební místnosti. Volební místnost pro oba volební okrsky v obci 
se nachází v sále Dr. Karla Rennera na ulici Poštovní. V pátek 
2. 10. bude možné volit od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. 10. od 
8 do 14 hodin. Volič se musí volební komisi prokázat platným 
dokladem (občanský průkaz nebo pas). Vzhledem k epidemio-
logické situaci jsou voliči, před vstupem do volební místnosti, po-
vinní si zakrýt ústa a nos pomocí roušky, šátku či šály.
 V letošním roce byla provedena oprava komunikací u rybní-
ka a na prodloužení ulice Polní. Zpevněn byl také chodník mezi 
ulicemi Hlavní a Kostelní (kolem Bílé růže). Současně byly opra-
veny některé výtluky na dalších komunikacích. Pro příští rok 
připravuje obec podklady pro výstavbu chodníků v ulici Nová 
a opravu napojení této ulice na ulici Zahradní.
 Připravuje se rekonstrukce parku na ulici Poštovní a jeho po-
jmenování po Dr. Karlu Rennerovi.
 V základní škole je realizován projekt „Zvýšení kvality vzdě-
lávání na ZŠ Dolní Dunajovice“. V  rámci projektu jsou rekon-
struovány tři odborné učebny, fyzikálně-chemická laboratoř 
a dílna. Všechny rekonstruované prostory budou vybaveny no-
vým nábytkem a pomůckami. V příštím roce budou na budově 
školy vyměněna okna a dojde k zateplení stropů.
 Od 1. 10. 2020 bude v návaznosti na epidemiologickou si-
tuaci upraven provoz v kanceláři OÚ. Kancelář bude otevřena 
v pondělí a ve středu, ve zbývajících dnech bude budova OÚ 
uzavřena a v nezbytných případech bude možné kancelář na-
vštívit pouze po předchozí domluvě.

Josef Hasník, starosta obce

 Dlouhá léta neměl nejvýznamnější rodák ve své obci žád-
nou připomínku, tato situace se však začala měnit hned počát-
kem devadesátých let. V prosinci 1990, u příležitosti 120. výročí 
Rennerova narození, se do obce sjely tehdejší politické špičky, 
včetně předsedy Federálního shromáždění ČSFR Alexandra 
Dubčeka a předsedy rakouského parlamentu Heinze Fischera, 
aby na části původního Rennerova rodného domu odhalili 
pamětní desku. V souvislosti s tím se rozběhly aktivity, je-
jichž cílem bylo nalezení nového využití pro tento dům. Měl 
se stát symbolickým výrazem dobrých sousedských vztahů 
mezi Českou republikou a Rakouskem. Ještě v první polovině 
90. let se uvažovalo o vybudování památníku Karla Rennera, 
v roce 1998 však bylo rozhodnuto o demolici stávající budovy 
a výstavbě nového polyfunkčního domu. Tehdy byl ze dvora 
vykopán starý růžový keř, „Rennerova růže“, který byl slav-
nostně přesazen do vídeňské Volksgarten, naproti rakouského 
parlamentu. Právě část této růže bude při letošních oslavách 
převezena zpět do Dolních Dunajovic a stane se symbolem 
nového parku. Dům Dr. Karla Rennera: Fórum pro česko-ra-
kouský dialog byl uveden do provozu v roce 2000, slavnost-
ního otevření se pak dočkal v roce 2005, kdy se do naší obce 
vrátil Heinz Fischer, tehdy už v  roli rakouského prezidenta 
a setkal se tu se svým českým protějškem Václavem Klausem. 
Letošní zimu tedy Dolní Dunajovice znovu ožijí oslavou svého 
nejvýznamnějšího rodáka.

Josef Šuba
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12. Zpívání mužských sborů

 Také letos, stejně jako v minulých letech, přijeli do Dolních Duna-
jovic krojovaní chlapi na tradiční Zpívání mužských sborů. Akce se 
konala v sobotu 4. 7. 2020 od 17 hodin na tanečním parketu.
 Pořadatelé—místní mužský sbor—s  napětím sledovali vývoj 
koronavirové epidemie. Postupné uvolňování karanténních opat-
ření nakonec umožnilo tuto akci v plánovaném termínu uspořádat.

12. ZPÍVÁNÍ MUŽSKÝCH SBORŮ
„A když dojde sobotěnka“

Účinkující:
Mužský sbor Dolní Dunajovice, Mužský sbor Novosedly,
Mužský sbor Prušánky, Mužský sbor Hroznová Lhota,

Mužský sbor Charvatská Nová Ves, Presúzní sbor Velké Pavlovice, 
MS Kostice-Tvrdonice, Mužský sbor Velká nad Veličkou

 Počasí akci přálo, takže přišlo i poměrně dost diváků, kteří 
potleskem odměnili všechny účinkující, a závěrečnou společ-
nou písničku „Zpívali mužáci pod kaštanem“ si zazpívali spolu 
se všemi sbory.
 Večer pokračoval besedou u cimbálu s CM Zádruha z Dol-
ních Bojanovic. Při zpěvu i tanci čas běžel neuvěřitelně rychle 
a mnozí nechtěli věřit tomu, že hezký večer končí.
 Myslím, že jak pořadatelé, tak i diváci a účinkující byli spo-
kojeni. Určitě také proto, že letošní rok je na kulturní akce dost 
chudý. Doufejme, že příští rok bude příznivější a příští 13. Zpívání 
mužských sborů v  Dolních Dunajovicích, které je naplánová-
no na 3. 7. 2021 se také vydaří. Bude totiž spojeno s oslavou 
20. výročí založení Mužského sboru Dolní Dunajovice.
 Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům, bez jejichž 
podpory bychom takovou akci mohli jen těžko uspořádat: Jiho-
moravský krajský úřad Brno, Obecní úřad Dolní Dunajovice, vinaři 
z Dolních Dunajovic a okolí, Mikulovstav s.r.o., Pivovar Starobrno.

Ing. Pavel Bravenec, vedoucí mužského sboru

Zahájení školního roku

 Pokud platí rčení, že „prší štěstí“, vypadalo by to s  novým 
školním rokem dost nadějně. 1. 9. 2020 totiž bez nadsázky celý 
den lilo. A právě kvůli uplakanému počasí byl nový školní rok 
zahájen v poněkud úspornějším režimu, než se původně před-
pokládalo. Slavnostní akt byl přesunut z nově vybudovaného 
školního hřiště do tělocvičny a z důvodu zvýšených hygienic-
kých opatření v uzavřených prostorách se ho účastnili pouze 
naši natěšení prvňáčci se svými rodiči a „uvítací výbor“ v čele 
s panem starostou a ředitelem školy.
 Lehkou nervozitu a obavy z neznámého bylo ale tentokrát 
možné číst nejen z  tváří našich prvňáčků. Začíná školní rok, 
který bude jistě v mnohém výjimečný. Zatím tedy bez roušek, 
pouze za přísnějších hygienických opatření. Všichni ale víme, že 
situace se může měnit velice rychle. Co platí ve chvíli, kdy vzni-
ká tento text, může být v okamžiku jeho publikování zase úplně 
jinak. Proto s pokorou, ale také s opatrným optimismem hle-
díme vstříc následujícím měsícům a přejeme nám všem, aby 
nový školní rok probíhal co možná „nejnormálněji“. A pokud 
přijdou překvapení—a ona jistě přijdou—ať ta pozitivní výrazně 
převažují nad těmi nepříjemnými. Do nového školního roku by-
chom rádi popřáli nejen prvňáčkům, ale všem našim (= vašim) 
dětem, ať je jejich cesta za poznáním plná radosti, skvělých zá-
žitků a nových přátelství. Všem beze zbytku samozřejmě přeje-
me hlavně hodně zdraví.

Za kolektiv učitelů ZŠ Mgr. Hana Pokorná

6
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Mladí tenisté o prázdninách nezaháleli

 Máme za sebou prázdniny a z pohledu mládežnického tenisu 
to byly velmi zajímavé dva měsíce. K loňským třem tenisovým 
kempům jsme přidali další čtvrtý kemp a tím jsme pokryli půlku 
prázdnin. Nejdříve proběhl týdenní kemp v červenci zde v Dol-
ních Dunajovicích a hned následoval již čtvrtý ročník kempu 
v Bystřici pod Hostýnem. Druhým ročníkem proběhl srpnový tý-
denní kemp opět v Dolních Dunajovicích. Čtvrtý týdenní kemp 
určený pro děti do sedmi let probíhá vždy v Mikulově na kurtu 
MUDr. Pluháčka, který je organizován DS tenisem Mikulov. Do-
hromady těmito kempy prošlo bezmála osmdesát dětí. Mimo to 
probíhaly i nadále tréninky podle zájmu jednotlivých dětí.

 Na závěr prázdnin 22. 8. jsme uspořádali turnaj Babytenisu, 
kterého se zúčastnilo 18 hráčů a hráček. Tohoto turnaje se zú-
častnili také děti ze Slovenska ve dvojnásobném počtu oproti 
minulému roku.
 Začátkem školního roku se vracíme opět k pravidelným 
tréninkům a máme také přihlášeno družstvo v nově vytvořené 
kategorii „Střední kurt“ v rámci Jihomoravského kraje. V této 
soutěži je kurt zkrácen o dva metry a je určen zvláště pro děti 
7—8 let a děti, které ještě nezvládnou hrát na klasickém kurtu.

Za tenisový klub M. Brychta
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 Při náboru v roce 2019 se 16 dětí stalo členy místního fot-
balového klubu a pokračovalo ve sportování po celý rok. Děti 
zvládli 64 tréninků a 3 výlety. Na konci července se většina 
dětí z klubu zúčastnila i týdenního fotbalového kempu na hřišti 
v Dolní Dunajovicích.

S pozdravem trenérský tým
Ivo Kauer, Jakub Goiš, Martin Biernat a Jiří Vojkůvka

Měsíc náborů

 V našem klubu dává možnost vyzkoušet si jak fotbalové, tak 
všeobecné sportovní disciplíny. A to pod vedením zkušených 
trenérů mládeže.
 V září a říjnu se sportuje na fotbalovém hřišti a od listopadu 
do března v místní tělocvičně. Duben, květen a červen opět na 
hřišti.

                 HLEDÁME FOTBALOVÉ
               HVĚZDIČKY
                                       Na nábor vás zve

                     TJ SOKOL DOLNÍ DUNAJOVICE           
                                                                                                        

                                                     Místo konání: Fotbalové hřiště TJ Sokol Dolní Dunajovice

                                                                       Kdy: Každé úterý a čtvrtek od 16:00 - 17:00   
                                                                                                                (od září 2020)   

                                                                                                                                        

                                                               Kontakt: Ivo Kauer, trenér licence UEFA B                           

                                                       Tel.: +420 602 382 505 

                                                       E- mail: i.kauer@seznam.cz

                                                       fb: Fotbalové tréninky mládeže
            

           Další informace:  Ročník narození 2013, 2014, 2015, 2016

                                Parkování u hřiště, ulice U Rybníka
                                                              
                      Přiveďte svého malého fotbalistu nebo fotbalistku do našeho                    
                           fotbalového klubu a nastartujte jeho cestu ke hvězdám
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Skiroll Pálava 2020

 Ve dnech 29. 8.—30. 8. 2020 proběhl 2. ročník závodů na 
kolečkových lyžích Efisan Skiroll Clasic. Po loňském úspěšném 
1. ročníku závody v našem kraji získaly velkou prestiž a tak jsme 
na startu mohli přivítat legendy běžeckého lyžování Stanislava 
Řezáče a Jiřího Ročárka.
 V sobotu odpoledne čekala na závodníky 22 km dlouhá ča-
sovka jednotlivců z Mikulova do Nového Přerova a zpět O cenu 
Stepního Běžce-Vinařství Zámečník. Ze 40ti startujících zví-
tězil v  čase 00:51:46 h Tomáš Veber před Janem Svobodou 
a Michalem Vankem. Standa Řezáč měl 1,5 km před cílem 
technické problémy, kdy mu z lyže odpadlo kolečko. Našel ho 
v kukuřici a ještě si dojel pro 4. místo. V ženách zvítězila Adéla 
Boudíková v čase 00:59:43 h.
 V neděli ráno se závodníci sešli za apartmány na ul. Kostelní 
a v 10 hodin odstartovali do 23 km dlouhého závodu Grand Prix 
LKS, který vedl přes Horní Věstonice, Dolní Věstonice, Pavlov, 
Milovice, Mikulov s cílem v Klentnici. Náročnost tratě prověřila 
jak fyzickou tak technickou zdatnost závodníků. Již na 6. km 
bylo závodní pole roztrhané. Jako první se v cíli po obdivuhod-
ném výkonu v čase 01:00:35 h objevil Stanislav Řezáč, násle-
dovaný Michalem Vankem a Tomášem Veberem. V ženách 
opět dominovala Adéla Boudíková v čase 01:08:29 h.
 Závodníci byli velmi spokojeni a těší se na 3. ročník. Vel-
ký dík patří partnerům závodů, bez kterých by nebylo mož-
né závody uspořádat. Vinařství Zámečník, Ondra Lukáš–LKS, 
Vinařství Balážovi, Restaurace a Penzion Praha, Sýry Kroupa, 
Kola Kolman,Pekařství Maja, Pivovar KOS, Cyklomax-MAX1, 
starosta obce Dolní Dunajovice Mgr. J. Hasník, PČR-dálniční 
odd. Mikulov, členi SDH Milovice, MP Mikulov.
 Těšíme se na 3. ročník.

Robert Kolman

Plavba pirátů z Tortugy

 Než vůbec tábor začal, stalo se toho opravdu moc... Na jaře 
přišel covid, ale přeci jen šlo o to, jestli tábor opravdu bude... 
a co když nám vládní nařízení stanoví, že nebude? Všechny 
ty roční přípravy si nechat na jindy? Ale vždyť my, vedoucí, se 
tááááák těšíme! A co teprve naši táborníci? Uf, bylo to obrovské 
a nekonečné čekání na to, jestli se vše, díky vládním opatřením, 
vůbec bude moci uskutečnit. A pak začaly prázdniny, to dlouhé 
čekání... a... ANO, tábory jsou povoleny! Huráááá!!

 Kdy tábor začíná a končí? Pro někoho příjezdem a odjezdem, 
vlastně skoro pro všechny, ale ve skutečnosti začíná někdy v lis-
topadu a končí... vždyť ještě pořádně neskončil! Ale pro pravé 
a nadšené táborníky začal náborem v půvabném nesměřském 
prostředí, na břehu řeky Oslavy. Tady jsme se jako piráti usídlili 
a bedlivě naslouchali domorodým pirátům z tajůplného ostrova 
Tortuga. Nejdříve jsme se po náročných mořských hrách rozřa-
dili do posádek. Každá posádka od Tortugana získala vstupní 
materiál k výrobě lodi, zlaté mince za první souboj a večer nás 
čekala volba guvernéra. Nábor byl vskutku promyšlený, každý 
se mohl prezentovat svým návrhem na přepadení kupeckých 
lodí a hlavně svým plánem, jak zneškodnit obrovskou loď pod 
názvem Černá perla. Každodenní souboj o dobytí ostrova Tor-
tuga záleželo na tom, jak promyšleně budou malí piráti bojovat 
s domorodými tortugany. Ovšem nejen taktika, ale také vlastní 
lodě museli mít malí piráti důkladně postaveny a hlavně značně 
obrněny. Rozhodovala zkušenost a dovednost a rázem se celý 
běh tím takto nesl.
 Celý týden jsme řádně bojovali na Tortuze, a také proti tor-
tuganům, kde bylo plno nástrah, tajných plánů, výpravných 

9



Naše obec  |  Dolní Dunajovice  |  ročník XXV  |  číslo 3  |  září 2020

10

Dunajek koncertoval s Helenou Vondráčkovou

 Naše nejúspěšnější zpěvačka se vydala, i přes nařízená 
opatření, na české pěvecké turné.
 A nebylo tajemstvím, že bude koncertovat téměř u nás, 
v nedalekém krásném a velkém přírodním amfiteátru ve Tvr-
donicích. Ozval se telefon a s ním přišla i nabídka, zda by pár 
dětí ze souboru Dunajek, nemohly koncertovat společně s paní 
Helenou Vondráčkovou.
 Inu, taková nabídka se přeci neodmítá!!
 S některými dětmi z Dunajku jsme začaly trénovat dle do-
poručeného playlistu písně, které byly v plánu, aby na koncertě 
zazněly. Z výčtu některých to byly např. Sladké mámení, Pátá, 
Dlouhá noc... A tak jsme dle instrukcí pěvecky trénovali.

 O paní Heleně Vondráčkové víme, že svůj talent uplatnila ne-
jen na domácích pódiích, ale upozornila na sebe i v zahraničí, 
kde posbírala také řadu významných ocenění. V Čechách vydala 
přes padesát sólových alb, z nichž mnohá byla oceněna za pro-
dejnost platinovými, zlatými i stříbrnými deskami. Natočila stov-
ky televizních pořadů, účinkovala v muzikálech i na filmových 
plátnech... Svá početná koncertní vystoupení zpestřuje stepař-
skými čísly a hrou na různé hudební nástroje, především konga. 
Tím se také představila na koncertě, který jsme si prožili s ní.
 Paní Helena Vondráčková s kapelou Charlie Band byla hvěz-
dou večera a hostem ve Tvrdonicích byl slovenský zpěvák Peter 
Nagy. Ten se ukázal, že je opravdu stále ve formě a to jak pěvec-
ké, tak jako vtipný bavič.
 Krásný teplý letní večer přilákal do Tvrdonického amfite-
átru mnoho diváků, kteří se nadšeně těšili na osvědčené hity 

expedic, ale také nových přátelství, neboť jsme opět zjistili, že 
když se semkneme, dokážeme víc, než jednotlivci. Dokážeme 
nejvíc, neboť společně můžeme být silnější. Každý z lidí (malí, 
velcí), tomu táboru dává něco svého, ani letos to nezůstalo 
skryto. Větší děti, vlastně svým způsobem už instruktoři, si vy-
zkoušeli jeden den vést celý chod pirátského tábora. Zjistili, že 
i když mají svůj plán, chuť taky, tak není vše tak, jak si namyslí. 
Zjistili, že je to opravdu náročné, připravit jeden kompletní den. 
Od rozcvičky, dopoledního programu, zajistit běžný chod se 
zvýšenými opatřeními, odpolední program, který závisí dost na 
počasí až po večerní dobrodružství. Větší děti rázem zjistily, že to 
byl jejich nejnáročnější den. Měly velké očekávání, které se kaž-
dým okamžikem měnilo v náročné rozhodování a organizování 
s plno přípravami. Svým způsobem tak došly na to, že to není 
jednoduché, ale že se s  tím musejí poprat. Následující vedení 
táborových dnů již bylo v rukou dospělých vedoucích. Věřím, že 
si tento den opravdu užily s plným nasazením, den, na který se 
nezapomíná, neboť do něj vkládaly vše, co bylo v jejich silách.
 Tábor si děti užily, a dopadl, tak jak měl se vším všudy. Díky 
zkušenosti vedoucích tábor klapal a děti mají další nezapome-
nutelné zážitky. Stalo se toho mnoho, a vše to dobře dopadlo, 
a jsem pyšná na to, co jsme společně dokázali, i když si plno 
lidí neuvědomuje, co za tím vším je práce, energie a odhodlání. 
Děkuji všem, co se na táboře jakýmkoliv způsobem podílejí, jiní 
zase fandí či nás s úsměvem sledují.
 Každý jsme tam nechali kus sebe a udělali maximum pro 
všechny nadšené děti a o tom je senzační tábor. Ti co nevěděli, 
už vědí, jak je to náročné, ale hlavně že to stojí „za to“. Moc nás 
pirátské souboje, výhry, prohry, ale nová dobrodružství, sranda-
zážitky a vše kolem opět více spojilo a víme, že na světě jsou 
důležitější věci–že máme jeden druhého.
 A co příště? Už teď víme, že na přelomu července-srpna 
2021 se vypravíme do říše FANTAZIE, s  nezapomenutelnými 
lidmi, kteří si udělají ve svém volnu čas na to, být opět trochu 
dětmi... děkuji jim za důvěru, ochotu, nadšení a vše, co do toho 
vložili, neboť to bylo opět PECKA!
 Pro všechny táborníky bude 28. 10. 2020 (státní svátek) na-
chystáno v sále Dr. Rennera promítání táborového filmu s ná-
slednou párty, proto se na všechny opět těšíme!

Za všechny táborníky Marcela Kurucová
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/Dlouhá noc, Sladké mámení, Já půjdu dál.../ či na pohádkové 
písně /Lásko má já stůňu.../. Ale zpěvačka představila i novinku 
a bonus „Tvrdohlavou“ a zařadila titulní píseň z české filmové 
komedie Ženská pomsta, která se bude v kinech promítat od 
10. 9. letošního roku. Naše stálá zpěvačka, tanečnice, stepařka 
a herečka Helena Vondráčková vydala před pár dny nové stu-
diové album pod titulem „Tvrdohlavá“, které vyšlo 4. 9. 2020.
 Spousty hudebních perliček zařadila paní Helena pro své 
fanoušky do svého hudebního turné a tím rozpohybovala ne-
jednoho posluchače a návštěvníka koncertu. Za Dunajek jsme 
paní Heleně prostřednictvím jednoho krojového páru předali na 
jevišti a za bouřlivého potlesku velký dar s produkcemi „hand 
made“ od paní Marcely Horké a kolekci vín od dolnodunajovic-
kých vinařů, děkujeme!
 Opět máme na kontě s  Dunajkem další, půvabný zážitek, 
stát po boku úspěšné české zpěvačky a všichni víme, že jsme si 
tento večer splnili jeden z dalších snů...

Za DNS Dunajek Marcela Kurucová

Letní příměstské tábory

 V  letošním roce proběhlo v  Dolních Dunajovicích celkem 
pět příměstských táborů, z toho tři v budovách základní školy. 
Turisticko-sportovní, turisticko-kreativní a žonglérský. Děti se 
v rámci nich naučily číst v mapách, orientovat v terénu, žonglo-
vat nebo třeba jezdit na inline bruslích. Také se seznámily s his-
torií Římanů na našem území a dokonce se na chvíli samy staly 
legionáři. Zavítali mezi ně členové skupiny historického šermu 
Markomania, kteří si s dětmi zahráli spoustu zábavných i pouč-
ných her. Součástí příměstských táborů byly také sportovní dny 
s opékáním špekáčků a přespáním ve školní družině, stezka 
odvahy a mnoho dalšího. Zkrátka, nuda nás nedohnala, všichni 
jsme si užili spoustu zábavy a dobrodružství a už se těšíme na 
další společně strávené léto.

Za organizátory Gabriela Nebenfűhrová
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hodovou zábavu v termínu „Hodového víkendu“. I přes nepřízeň 
počasí, kdy se přehnalo několik bouřkových mraků, přišlo 300 
platících hostů, kteří si vytvořili příjemnou hodovou atmosféru.
 Za všechny, co se nějakým způsobem podíleli na přípravě 
akce, chci říct, že jsme se setkávali většinou jen s nadšenými 
reakcemi účastníků. Projevilo se, jak je celá společnost natěše-
ná na podobné projekty. Je veliká škoda, když se ruší podobné 
venkovní události, které již tradičně hojně obsazují kulturní ka-
lendář naší obce.
 Nedělní slavnostní mše svatá v kostele, za hudebního do-
provodu chrámového sboru z Boskovic a s hojnou účastí kro-
jovaných farníků a naší mládeže, byla pak důstojným vrcholem 
letošních hodů.

Za pořadatele Luboš Hron

Hodová zábava

 Veškerý kulturní život je letos poznamenán opatřeními proti 
šíření nemocí. Nejinak je tomu i v naší obci. Dlouho dopředu 
neumíme odhadnout, zda bude možné tu kterou akci pořádat 
a najde-li se dostatečně odhodlaná skupina lidí, kteří se do pří-
prav vůbec pustí.
 Několik akcí bylo přímo zrušeno, nebo byly výrazně ome-
zeny. První prázdninová zábava, Letní slavnosti vína, Pytlácká 
zábava a jiné.
 I naše tradiční Hody v Dolních Dunajovicích byly zrušeny 
z několika pochopitelných důvodů: objížďka a tím zvýšená do-
prava okolo tanečního parketu, omezení prostoru pro kolotoče 
a houpačky a vládou vyhlášené podmínky. Většinu obyvatel to 
zklamalo, ale přijali to jako fakt.
 Několik mladých lidí se však rozhodlo oslavu patrona na-
šeho kostela i přes to připomenout a po dohodě s krojovanou 
chasou a za podpory obecního úřadu, připravili alespoň večerní 
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Společenská kronika

Narození

Květen 2020 Roman Burda
  Lukáš Hruška

Úmrtí

Červen 2020 Stanistav Dočkal

Červenec 2020 Olga Holacká

Srpen 2020 František Mokrý

Jubilea

Červenec 2020 Tinka Švejdová
  Marie Vítková
  Miroslav Grégr
  Miroslav Josefík
  Vladimír Bičan
  Libuše Bičanová
  Ludmila Kňourková
  Zdenka Mokrá
  Milan Kotas
  Anna Herynková
  Zdeňka Kroupová
  Marie Šmídová

Srpen 2020 Marie Macharová
  Marie Kořínková
  Věra Skoumalová
  Stanislav Stopka
  Zdeňka Směřičková
  Marie Martincová
  František Svoboda
  Marie Moravčíková
  Anna Ševčíková
  Rudolf Lebloch
  Noemi Fojtíková
  Jiří Jurečka

Září 2020 Marie Volaříková
  Růžena Válková
  Rozalie Karbulová
  Josef Pitra
  Ing. Vladimír Valerián
  Josefa Dobšíčková
  Anna Hrnčířová
  Gabriela Benová

Kalendář kulturních akcí

 Veškeré vnitřní akce zrušeny. V případě změn či pro více 
informací sledujte web a facebook obce.
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