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denně vídáme vycházet slunce. Zjednodušená, lehce abstraktní 
malba pohledu je zvýrazněna už přesnější konturou, která zná-
mý tvar konkretizuje. Samotný název NAŠE OBEC není vybra-
ným písmem z databáze, nýbrž ručně vytvořeným originálem, 
kdy každá litera je překreslena do digitální podoby. Cílem to-
hoto bylo zachovat umění ruční práce, osobitost a cit k místu, 
kterým je naše obec. Vznikl tak jedinečný celek, který se stal 
ruční prací s duší a bude nás dlouho odlišovat od ostatních 
zpravodajů okolních vesnic.

Lenka Hrabalová, místostarostka

Úvod

 Jaro, jedno z nejkrásnějších období v roce, přichází s neza-
měnitelnou energií vzniku nového života, nových výhonků, bu-
dování hnízd a samotného probouzení se. Po dlouhé ospalé 
zimě přichází čas, kdy se nezaměnitelná vůně kvetoucích rostlin 
a každodenní zpěv ptáků vítající den šíří vzduchem. Se stejnou 
energií a tím krásným pocitem něčeho nového jsme se pustili 
s chutí do práce pro Vás a s radostí Vám představujeme novou 
tvář zpravodaje.
 Hlavička zpravodaje se siluetou Pálavy vznikala rukou 
Terezy Hodoňové, která ručně kreslila dominantu, nad kterou 
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Starosta občanům

 Vážení občané, dostáváte do rukou první výtisk letošního 
zpravodaje „Naše obec“ v pozměněné podobě. Věřím, že tuto 
změnu přivítáte stejně pozitivně jako já. Větší formát nabí-
zí více prostoru pro příspěvky a také fotografie se nám všem 
budou lépe prohlížet. Tento zpravodaj je již také vytištěn v tis-
kárně na kvalitnějším papíře. To vše je také díky tomu, že i re-
dakční rada doznala změn. Přišli do ní pracovat noví mladí 
lidé, kteří mají zkušenosti a znalosti v oblasti grafiky, tisku, de- 
signu atd., což vše společně vedlo k těmto změnám. Na Radě 
obce Dolní Dunajovice jsme projednali činnost, složení a další 
fungování redakční rady. Výsledkem tohoto jednání je mimo 
jiné také její nové složení. V minulých letech byl členem re-
dakční rady také starosta obce. Po komunálních volbách v roce 
2018 došlo ke změně na pozici starosty, a protože starosta by 
logicky měl být nadále za obec v redakční radě, stal se místo něj 
nově jejím členem starosta současný.
 Nedávno jsme se těšili na vánoční svátky a na konec roku 
a  již jsou za dveřmi svátky velikonoční. Od voleb na podzim 
2018 již také uběhlo dostatek času a můžeme se ohlédnout 
zpět, co se podařilo.
 Díky ukončení smlouvy s firmou, která nám likvidovala kaly 
z čistírny odpadních vod a sepsání smlouvy s jinou společnos-
tí a také díky méně najetým kilometrům, ušetříme v letošním 
roce cca 147 000 Kč.
 Zakoupili jsme nový systém mobilního rozhlasu, který má 
mimo jiné možnost předehrát hlášení a pustit ho v čase, kdy 
již bývá většina obyvatel doma, umožňuje přehrát si hlášení na 
svém PC doma a lze také vyhlásit rozhlasem v případě potřeby 
naléhavou zprávu přes mobilní telefon i v nepřítomnosti hlasa-
tele v obci. To vše za jednorázový poplatek 89 600 Kč. Do této 
doby jsme platili za mobilní rozhlas ročně poplatek 30 000 Kč 
plus platba za každou odeslanou sms zprávu. Bude tedy umo-
řeno za tři roky bez dalších následných každoročních poplatků.
Další změna a úspora finančních prostředků nás čeká u mo-
bilních telefonů, kde jsme již vyjednali cca 50% úsporu a ve 
výsledku to bude uspořených cca 29 000 Kč/rok.
 Připravujeme Studii veřejných prostranství v obci, která bude 
strategickým dokumentem, kterým se bude do budoucna řídit 
úprava a rozvoj zeleně v naší obci. Bude to celkový pohled na 
naši obec a jednotlivé lokality se budou řešit samostatnými pro-
jekty. Cílem je zakládat a udržovat parky a veřejná prostranství, 

osazovat je dřevinami a porostem, který do naší krajiny patří 
a kterému se zde daří. První řešená lokalita bude okolí rybníka, 
z těch menších potom prostor před OÚ na ulici Zahradní, dopl-
nění kontejnerů a nová výsadba u tanečního parketu a vysázení 
záhonu v parku na ul. Rudé armády naproti restaurace a pen-
zionu Praha. Celková studie a její představení občanům bude 
včas oznámeno.
 Připravujeme spuštění nového webu naší obce. Webové 
stránky budou přehlednější, nabídnou návštěvníkům přehled-
nější řazení a věříme, že se budou líbit i Vám.
Na podnět občanů a dohody mezi Obcí Dolní Dunajovice a Kor-
disem JMK, a.s. bude posílena linka č. 540 na trase z Mikulova 
do Dunajovic v čase 19:08 hodin.
 Byly zahájeny práce E-ON na ul. U Vodárny a ul. U Rybníka – 
– stavba nové trafostanice, pokládka NN do země, zrušení stá-
vajících sloupů el. vedení a výstavba nového veřejného osvět-
lení a rozhlasu. Bohužel nebylo projektem a smlouvou řešeno 
pokračování vedení za prodloužením ul. U Vodárny směrem ke 
skleníku (na starých dřevěných sloupech), které není v majet-
ku E-ON. Vyvolali jsme jednání ohledně možnosti odstranění 
těchto sloupů a uložení el. vedení do země také v tomto úseku. 
Navíc se zjistilo, že projekt veřejného osvětlení a rozhlasu neře-
šil ani propojení ulic v okolí rybníka a tak cena celého díla bude 
navýšena. Jednání se společností E-ON nejsou nikterak jedno-
duchá, z naší strany je však vytvářena taková aktivita, abychom 
jednání stále posunovali a nenechali věci usnout.
 Připravujeme jednání mezi naší obcí a společností Innogy. 
Cílem je navázat užší vzájemnou spolupráci, která by měla být 
ve výsledku přínosná oběma stranám. Přivítali bychom zmen-
šení ochranných pásem kolem plynárenských zařízení, které by 
rozšířilo možnosti zástavby v naší obci. V hledáčku máme také 
návrhy na další možné výhody pro naši obec a občany. Zákla-
dem úspěchu je vzájemná vstřícná komunikace a diplomacie.
 Mám radost z aktivního přístupu sdružení rybářů, kteří si 
vzali na starost a do svojí péče rybník.
 Na konci roku si uspořádali rybářské závody, věnují se vý-
chově malých rybářů z řad dětí a učí je, jak správně s rybou, 
vodou a přírodou zacházet a jak se k ní chovat. První březnovou 
neděli jste některé z nich mohli vidět čistit rybník a nápust na 
potoku od řas, kterým se v našich vodách evidentně dobře daří. 
Kromě zmiňovaných řas také vyčistili část potoka od odpad-
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byl ziskovější a výsledek radostnější. (Pokud tedy jde skutečně 
o vytvoření zisku pro nadaci – pro pomoc potřebným).
 Na tyto otázky jsme od pana Franceho a paní Francové, kteří 
nás na vlastní žádost navštívili v kanceláři OÚ, dostali odpo-
věď, že sponzory si zajišťují sami. Na dotaz, jestli jsme daleko 
od pravdy, když uvažujeme o celkové vynaložené částce na 
tuto akci v rozmezí 350–450 000 Kč jen pokývali s úsmě-
vem hlavou (nemáme na tuto informaci nárok) a jinde tento 
koncert pořádat nechtějí, protože se jim u nás líbí. Na dotaz, 
jestli by nebylo lepší a především efektivnější, kdyby sponzoři 
poslali své peníze přímo na agenturu DEBRA, že by tak odpadla 
ta neskutečně vysoká nákladová část celého projektu, která se 
použije na vše kolem realizace celé akce, jsme dostali odpověď, 
že takto to nefunguje nikde, že sponzoři, účinkující, pořadatelé 
atd. se chtějí scházet a že to je vlastně celé o tom setkávání se, 
že z takových setkávání mohou vzniknout další akce (kšefty).
 Po zjištění těchto skutečností jsme konstatovali, že nám se 
tento způsob charity nelíbí a že se s takovým systémem nezto-
tožňujeme. Máme naprosto odlišnou představu o charitě a cha-
ritativních akcích. Vynaložit statisíce, slavnostně věnovat desítky 
tisíc a tvrdit, že jde o charitu, a ještě se ohánět krutou nemocí 
je podle nás neetické, pokřivené a zavádějící. Použít dary spon-
zorů na realizaci akce, a nakonec dát nadaci almužnu, to, co se 
na místě vybere od návštěvníků je přinejmenším smutné. A už 
se ani nemusíme bavit o tom, co následuje po koncertu. Raut, 
cimbálka, zábava… také za peníze, které by nadace DEBRA jistě 
uměla proměnit ve skutečný prospěch potřebných.
 Argument, že tato akce stála obec „jen“ zaplacení cimbálky 
a poskytnutí prostorů na návsi a v sále Dr. Rennera je naprosto 
zavádějící, protože o to zde vůbec nejde. Jde o výše popsaný 
systém pořádané charitativní akce, kde všichni zúčastnění do-
stanou svoje, a přitom se dostane i na tu charitu, aby bylo co 
vystavit na odiv, aby sponzoři, účinkující, pořadatelé i spolupo-
řadatelé byli zviditelněni. Děkujeme, tohoto dění nechceme být 
účastni a nechceme se pod tento scénář podepsat.
 Naši obec Dolní Dunajovice chceme reprezentovat čestně 
a říkat našim občanům celou pravdu. Rozhodnutí, která přijí-
máme, jsou řádně a zodpovědně projednána a přijatá usnese-
ní vyjadřují svobodnou vůli zastupitelů. Pan France se hluboce 
mýlí, pokud říká, že jde o politický podtext. Toto nemá s politikou 
naprosto nic společného.

ků, které se zde po zimním období nashromáždily. Za to jim 
patří veliké poděkování. Obec pomohla přistavením kontejneru 
a malým občerstvením.
 Rád bych touto cestou také poděkoval všem aktivním zastu-
pitelům za jejich podněty, návrhy a práci pro naši obec.
 Právě dokončený audit na obecním úřadě neshledal žádné 
pochybení a vystavil tak jejím pracovníkům pěkné vysvědčení 
za odváděnou práci.
 Komunální služby v naší obci a jejich zaměstnanci pod ve-
dením pana Tomáše Černeka fungují dobře a spolehlivě. Pro 
vaši informaci: Při prvním letošním strojním zametání ulic, které 
proběhlo začátkem března, bylo po zimním období nasbíráno 
cca 6 tun odpadu.

 Přeji Vám všem do nastávajícího jarního období hodně zdra-
ví, radosti a pohody.

Vít Záboj, starosta obce

Benefiční koncert „Křídla motýlí“

 Pořádá agentura MARTIN PRODUCTION pro nadaci 
DEBRA, která pomáhá lidem s nemocí, které se říká „nemoc 
motýlích křídel“. Tento koncert byl doposud pořádán jen v Dol-
ních Dunajovicích a v roce 2018 se při něm vybrala částka, 
která byla následně předána nadaci DEBRA. Ze vstupného 
34 000 Kč a po připojení se některých účinkujících a diváků 
výsledných 55 000 Kč. Obec Dolní Dunajovice poskytla prostor 
k uskutečnění této charitativní akce.
 Takto podaná informace vzbuzuje pocit, jak je všechno super 
a fajn a jak se jako obec podílíme na dobré věci.
 Ano, ale:
 Bohužel je to jen část celé pravdy. Každý, kdo navštívil ně-
který z uplynulých ročníků, si musel nebo mohl položit otázku, 
kolik celá tato akce stojí peněz, kdo to všechno zaplatí a proč 
se taková akce pořádá v malé obci a proč ne ve větším, nebo 
velkém městě? Tam by přece pořadatel při stejných nákladech 
ve výsledku dokázal vybrat mnohem více peněz, projekt by 
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je to fotosoutěž, jejíž cílem je oživit fotogalerii obce nebo sou-
těž zaměřená na okolí rybníku, od které si slibujeme dát Vám 
možnost podílet se na zkrášlení naší obce, vyslechnutí a za-
komponování Vašeho nápadu. Z našich rad také vznikl nápad 
na osazení obce koši a držáky sáčků na psí exkrementy, které 
jsou již v tuto chvíli umístěny. Ale také například posunutí času 
hlášení místního rozhlasu na 17 hodin. Byť se možná zdají tyto 
věci drobnostmi, domníváme se, že malými věcmi, které dělají 
lidem život příjemnější, pomůžeme stejně jako těmi velkými. Ty 
velké na nás musejí ještě počkat, jako je oprava částí školy, stav-
ba kulturního domu, nové pozemky k výstavbě RD, modernizace 
čističky odpadních vod, ale věřte, že již nyní se těmito otázkami 
zabýváme právě proto, abychom se na ně připravili a mohli je 
začít realizovat. Pokud se jedná o složitější věci, je i v našem zá-
jmu konzultovat strategii obce se zastupiteli a proto se snažíme 
najít společnou řeč.
 Všechny věci, které se snažíme změnit nebo dělat je ji-
nak, vycházejí z naší dosavadní zkušenosti a z běžného života 
v naší obci. Často se ptáme na Váš názor, protože ten je pro 
nás opravdu důležitý a zajímá nás. Zajímají nás Vaše podněty 
a postřehy, co je kde potřeba udělat, co by mohlo být jinak, co 
by mohlo nově vzniknout. Pokud nás budete aktivně oslovo-
vat a budeme moci společně tyto záležitosti řešit, pomůžete 
nám všem, občanům Dolních Dunajovic, udělat prostředí a život 
v naší obci lepším. Proto budeme opravdu rádi, když za námi na 
OÚ přijdete nebo nám Váš námět pošlete e-mailem.

Lenka Hrabalová, místostarostka

 Článek, který vyšel v Břeclavském deníku, vznikl na zákla-
dě dotazu redaktora, který se mně představil do telefonu jako 
Kvapil. Upozornil jsem ho na začátku našeho telefonátu, že si 
nepřeji a zásadně nesouhlasím s tím, aby z tohoto rozhovoru 
vznikla jakákoliv reportáž. Opak byl pravdou a některá má vyjá-
dření jsou v článku záměrně pozměněna. Panu Kvapilovi nešlo 
o zájem, jak to prezentoval. Šlo mu samozřejmě jen o senzaci. 
Pro příště, kdyby opět nějaký redaktor zavolal, žádné informa-
ce po telefonu ode mne, ani od paní místostarostky nedostane 
a čtenáři se možná dočtou, že starosta Dolních Dunajovic neko-
munikuje s novináři. 
 Pro úplnou informovanost je potřeba říct, že hledáme způ-
sob, jak v naší obci nahradit koncert křídel motýlích jinou dob-
ročinnou akcí, která by byla celá postavena na dobrém základě 
s cílem vybrat pro potřebné více peněz za méně nákladů. Akci, 
která by byla smysluplná, čistá, průhledná a přinesla radost da-
rujícím i obdarovaným. Takovou, pod kterou se budeme moci 
podepsat jako zastupitelé i jako obec Dolní Dunajovice.

Vít Záboj, starosta obce

Pod pokličkou

 Ráda bych, abyste měli možnost nahlédnout pod pokličku 
naší práce. Proto bych Vám ráda ukázala pohled na dění v obci 
z jiného úhlu. Věci, které zmínil pan starosta ve svém článku, 
jsou jedny z našich mnoha činností, kterými se zabýváme a kte-
ré řešíme hned, jakmile nám přijdou pod ruku. Jsou to věci, které 
neodkládáme a řešíme je tak dlouho, dokud se nepodaří je do-
končit. Někdy pochopitelně nezáleží jen na námi vyvinuté aktivi-
tě, ale také na ochotě, možnostech a času všech zúčastněných.
 Dále se také zabýváme věcmi výhledovými, které nás čekají, 
ale už nyní je potřeba se o nich bavit, podnikat mnoho schůzek 
a účastnit se jednání, aby nás získané informace postupně ved-
ly ke kýženému výsledku.
 Na našich jednáních rady zaznívá spousta nápadů a způso-
bů řešení, tvoříme s radními opravdu efektivní pracovní skupinu, 
ze které vzejde nápad, který postupně uvádíme v život. Ať už 
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Jak by podle vás mělo vypadat okolí rybníku?

 V lednu jsme zveřejnili záměr, že bychom v letošním roce 
chtěli pracovat na úpravě okolí rybníku, současný stav se nám 
nelíbí. Protože nás zajímá, co by nemělo kolem rybníku chybět, 
ptáme se Vás: „Máte nápad, jak by mělo jeho okolí vypadat? 
Umíte Vaši představu ztvárnit například kresbou nebo jiným 
způsobem?“ Pokud ano, zapojte se do soutěže a pošlete nám 
Váš návrh vizualizace: „Jak si představujete okolí našeho rybní-
ku.“ Nejlepší návrhy budou vybrány prostřednictvím veřejného 
hlasování a první tři budou oceněni, do soutěže se může zapojit 
každý.
 Vzhledem k datu publikace zpravodaje prodlužuje-
me termín. Váš návrh nám tedy můžete zaslat na e-mail: 
mistostarosta@dolni-dunajovice.cz, do předmětu e-mailu uvá-
dějte text „Rybník“ nebo osobně přineste na OÚ do 15. 4. 2019. 
Z doručených návrhů vybereme ty nejlepší, které budou sloužit 
jako inspirace pro novou podobu okolí rybníku.
 Vhodný výběr dřevin necháme na zahradních odbornících. 
Vzhledem k tomu, že chceme vytvářet příjemné vzpomínky 
a chceme i v našich dětech budovat vztah k naší obci, uspořá-
dali bychom veřejnou akci a dřeviny společnými silami vysadili. 
Líbí se Vám tento nápad? Vidíte v ní smysl a vyvolává ve Vás 
příjemný pocit sounáležitosti? V tom případě budeme moc rádi, 
když se s námi zapojíte.

Lenka Hrabalová, místostarostka

Soutěž o nejkrásnější fotografii obce

 Rádi bychom Vás touto cestou vyzvali k tomu, abyste se po-
dělili o Vámi pořízené fotografie různých částí a zákoutí naší 
obce. Vyhlašujeme proto fotosoutěž na téma „Fotografie obce 
Dolní Dunajovice“.
 Pokud máte fotografie ve formátu JPG o minimální velikosti 
1 MB (čím větší, tím lepší) a chcete, aby i ta Vaše fotografie obce 
byla vidět ve fotogalerii, kterou chceme vytvořit, pošlete nám 
ji na e-mail: mistostarosta@dolni-dunajovice.cz, do předmětu 
e-mailu uvádějte text „Fotosoutěž“. Pokud bude fotografie vět-
ší nebo jich bude více, můžete pro distribuci využít například 
www.uschovna.cz a poslat nám ji prostřednictvím tohoto distri-
bučního kanálu. Fotografie neposílejte prosím prostřednictvím 
Messengeru, protože ten kvalitu fotek razantně snižuje. Soutěž 
je otevřena do 31. 5. 2019. Po tomto datu budou vybrány pro-
střednictvím veřejného hlasování 3 nejkrásnější fotografie.
 Pokud se chcete zapojit a fotografii poskytnout bez zařazení 
do soutěže, je to také možné. V takovém případě je nutné pouze 
dodržet velikost fotky a v textu e-mailu napsat, že nepožadujete 
zařazení do soutěže.
 Zasláním fotografie dáváte souhlas s tím, že bude použita na 
webových stránkách nebo facebooku obce. Těšíme se na Vaše 
fotografické úlovky.

Lenka Hrabalová, místostarostka

6
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ZŠ informuje

 První pololetí školního roku 2018/2019 uteklo jako voda 
a  my bychom ho rádi touto cestou zhodnotili a podělili se 
s vámi o to nejzajímavější.
 Začátek školního roku přinesl řadu změn, o kterých jsme již 
podrobněji informovali na stránkách školy. Jednou z hlavních 
bylo zavedení nového informačního systému s názvem Edookit, 
což dle našeho názoru výrazně přispělo ke zjednodušení komu-
nikace mezi školou, žáky a rodičovskou veřejností. Pochvalu si 
zaslouží především rodiče našich žáků, kteří se přes počáteční 
obavy se systémem sžili velice rychle.
 Z aktuálních změn je třeba upozornit na revizi topení ve 
všech objektech školy a také následnou instalaci regulačního 
zařízení. Obojí proběhlo v době vánočních prázdnin a mělo by 
vést k větším finančním úsporám.
 Změnou, která je velmi aktuální, je zavedení čipového sys-
tému, ke kterému došlo začátkem března. Hlavním důvodem 
bylo zajištění většího komfortu a hlavně bezpečí našich dětí. 
V praxi to znamená, že do budovy mateřské školky a také škol-
ní družiny se nebude moci dostat nikdo, kdo k tomu nebude mít 
oprávnění. Vlastní čipové karty kromě rodičů školkáčků obdrží 
také žáci základní školy, kteří navštěvují školní jídelnu a škol-
ní družinu. Prostřednictvím nich si budou jednak otevírat dve-
ře a také potvrzovat odebírání obědů. Objednávání a zejména 
odhlašování obědů bude možné z domu přes webové stránky 
školní jídelny. Do budoucna se počítá se zavedením čipového 
systému také při vstupu do budovy základní školy.
 Změny, které ještě nejsou jisté, ale za které bychom byli velmi 
rádi, souvisí samozřejmě s vybavením a finančními možnostmi 
školy. Již poněkolikáté škola podávala žádost o získání dotace, 
ze které by bylo financováno vybudování hřiště s umělým povr-
chem ve školním dvoře. Již několikrát byla naše žádost zamítnu-
ta. My ale věříme, že se to konečně podaří, tak nám držte palce.
 A nyní od financí k výuce. Kromě klasického vyučování pro-
bíhala v průběhu celého pololetí také celá řada exkurzí a akcí, 
které bývají velmi vítaným zpestřením školní práce.
 Hned v září se uskutečnily adaptační kurzy pro žáky čtvr-
té a šesté třídy z Dolních Dunajovic a spojenou třídu z Perné. 
Všechny se velmi vydařily a bezezbytku splnily svůj účel, takže 
s jejich organizací počítáme i do budoucna. V září také naši žáci 
vyjeli na dějepisnou exkurzi do Archeoparku v Pavlově a absol-
vovali výukový program v Mikulově.

 Měsíc říjen byl na výlety za hranice všedních školních dní 
ještě bohatší. Menší děti vyrazily za kulturou do Divadla Radost 
a starší si ověřily své jazykové schopnosti návštěvou anglického 
divadla. Většina tříd také navštívila místní knihovnu, kde pro ně 
byly připraveny zajímavé čtenářské besedy. V rámci výuky měli 
žáci také výjimečnou příležitost zhlédnout výstavu českých ko-
runovačních klenotů na zámku v Lednici.
 Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu také pravidelně 
přispívá teoretická a zejména praktická dopravní výchova. Je 
povzbudivé sledovat, kolik talentovaných řidičů a řidiček (zatím 
pouze kol a koloběžek) je mezi našimi žáčky.
 Konec října se nesl v duchu oslav stého výročí založení 
republiky. Oslavy tohoto významného jubilea ve škole završil 
projektový den, který byl v jednotlivých třídách pojat přiměřeně 
věku dětí. Naši žáci se v rámci něj mimo jiné podíleli na slav-
nostním vysazení nového jerlínu japonského, který zatím sice 
poněkud nenápadně zdobí park, ale za pár let bude bezesporu 
jeho chloubou.

 V listopadu si na své přišli hlavně naši prvňáčci, kterým byl 
slavnostně předán slabikář, čímž byli pasováni na čtenáře. Ta-
ková sláva se samozřejmě neobešla bez dortu a dalších dobrot.
Prosinec je měsíc, kdy se děti vlivem blížících se Vánoc stáva-
jí extrémně odolnými vůči jakémukoli vzdělávání. S o to větší 
chutí se ale věnují činnostem, které jsou tradiční součástí ad-
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 Děti již tradičně vystupovaly na vánoční Besídce pro dů-
chodce, čertovský program předvedly všechny třídy společ-
ně na Čertovské besídce, která se konala pro veřejnost v sále 
Dr.  Rennera. Besídka byla zakončena Mikulášskou nadílkou, 
která byla pro děti velkým zážitkem. Společně s rodiči jsme se 
zúčastnili Zpívání pod vánočním stromem s koledou Rolničky, 
rolničky. Předvánoční atmosféru s námi mohli rodiče načerpat 
také během Vánočních dílniček v jednotlivých třídách MŠ.
 Děkujeme všem rodičům, kteří nám při práci s dětmi pomá-
hají, aktivně se účastní našich akcí, přicházejí s novými nápady 
a pomáhají nám tyto akce realizovat a zdokonalovat. Vzájem-
nou spoluprací se posouváme dál. Děkujeme i obecnímu úřadu 
a všem ostatním, kteří se s námi podílejí na přípravě akcí a rea-
lizaci vystoupení pro děti, velmi si Vaší pomoci vážíme.
 Na začátku druhého pololetí odešla z MŠ paní učitelka 
Renata Hubnerová, které velmi děkujeme za její práci. Nově na-
stoupila paní učitelka Kateřina Lustyková, na spolupráci s ní se 
těšíme a rády jsme ji do našeho kolektivu přivítaly my i děti.
 I v druhém pololetí tohoto školního roku nás čeká spousta 
akcí. Nadále nás navštěvuje Divadlo Úsměv, v měsíci březnu 
proběhl Maškarní karneval, na kterém MŠ spolupracuje s TJ 
Sokol Dolní Dunajovice a s DNS Dunajek. Dále se chystáme do 
Planetária v Brně či plánujeme např. výlet do ZOO Sedlec.
 Začátkem měsíce května začneme s dětmi jezdit na plavání 
do Plaveckého bazénu Hustopeče, tentokrát nás čeká celkem 
5 lekcí plavání místo obvyklých 10 lekcí. Důvodem omezeného 
počtu lekcí je přestavba plaveckého bazénu. Přesto jsme rádi, 
že můžeme na plavání s dětmi jezdit i letos.
 Zápis dětí do MŠ se bude letos konat ve čtvrtek 2. května 
2019 od 14 do 17 hodin. Pokud máte zájem se do naší MŠ 
podívat ještě před zápisem, rádi se s vámi uvidíme ve čtvrtek 
18. dubna 2019, kdy v MŠ proběhne Den otevřených dveří, na 
který vás tímto zveme. S ohledem na režim dne v MŠ jsou 
v  tento den stanoveny návštěvní hodiny, ve kterých vás rády 
MŠ provedeme a zodpovíme vaše případné dotazy. Budeme 
vám k dispozici v 8:30, 9:30 a v 10:30 hodin.
 Těšíme se na všechny děti i rodiče, kteří k nám zavítají.

Kolektiv MŠ

ventního času. Svým vystoupením na vánočních besídkách, 
zpívání pod vánočním stromem, či na jarmarku potom potěší 
nejen své rodiče.
 Půlroční snažení žáků je ve škole završeno předáním polo-
letního vysvědčení. Tomu ale vždy předchází vyšší koncentrace 
písemných prací a zkoušení. Z tohoto důvodu bývá leden vždy 
poněkud hektický, i tak ale zbývá prostor pro nevšední zážitky. 
Mnoho takových si naši žáci přivezli z lyžařského kurzu v Jese-
níkách.
 Spousta událostí za námi, spousta před námi. Už nyní zveme 
budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do první třídy. Ten 
letos proběhne dne 8. dubna 2019 od 14:30 hodin v budově 
ZŠ. Bližší informace, případně jakékoli další aktuální zprávy, jsou 
pravidelně zveřejňovány na stránkách školy.
 Na závěr bychom velmi rádi poděkovali bývalému vedení 
obce za vstřícnost a výbornou spolupráci při realizaci všech 
projektů, které umožnily a umožňují rozvoj školy. Novému vede-
ní obce přejeme mnoho úspěchů a na vzájemnou spolupráci se 
těšíme.

Kolektiv ZŠ

MŠ informuje

 Ve školním roce 2018/2019 jsme v mateřské škole díky vy-
sokému počtu dětí otevřeli tři třídy, z nichž dvě třídy jsou napl-
něny dětmi smíšeného věku, třetí třídu tvoří děti předškolního 
věku. Posílili jsme i kolektiv zaměstnanců, do kolektivu MŠ při-
byla jedna paní učitelka a jedna asistentka pedagoga. Adaptace 
nově příchozích dětí proběhla pozitivně, děti si na prostředí MŠ 
průběžně a pozvolna zvykaly.
 Během prvního pololetí nás již tradičně navštěvovalo každý 
měsíc s novou pohádkou Divadlo Úsměv, hudebním progra-
mem den v naší MŠ obohatil Hudební kolotoč, předškolní děti 
navštívily ekologický výukový program Lipka a absolvovaly výlet 
do zámeckého parku v Lednici. Na podzim jsme také společně 
s dětmi i rodiči prožili Dýňový večer zakončený lampiónovým prů-
vodem, jehož velkým překvapením byl příjezd hasičského auta.
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Výstava vín

 Místní organizace ČZS Vás srdečně zve na výstavu vín, která 
se koná tradičně v období „svátků jara“ o Velikonocích.
Není snad vhodnější doba k prezentaci vín z předchozího roč-
níku, kdy vína již dozrávají a celkový dojem je umocněn sluneč-
ními paprsky přicházejícího jara, které začínají hřát a rozjasňují 
naše líce.
 Uplynulý rok byl extrémně teplý, což vytvářelo příznivé pod-
mínky pro výrobu červených vín, dosavadní průběh mírné zimy, 
až s jarními teplotami vzbuzuje dohady, zda i ten letošní rok 
bude teplotně abnormální.
 Svoz vzorků vín se uskuteční v pátek 5. dubna od 16 do 
18  hodin do kinosálu. Hodnocení vzorků proběhne v neděli 
7. dubna od 9 hodin v Domě Dr. Karla Rennera. Výstavní vý-
bor žádá o hojnou účast degustátorů, aby hodnocení bylo co 
nejobjektivnější. Výstava se koná v neděli 21. dubna od 9 hodin 
v místním kinosále.
 Přejeme Vám, abyste se na výstavě cítili příjemně při pohár-
ku dobrého vína a odnášeli si domů ty nejlepší dojmy.

Stanislav Lačík
za výstavní výbor ČZS

Dunajovské kopce

 Dunajovské kopce – spolek vinařů sdružující vinaře z obcí 
Březí u Mikulova a Dolních Dunajovic, kteří vyrábějí víno z hroz-
nů vypěstovaných v katastru právě těchto dvou podpálavských 
obcí. Základní myšlenkou pro vytvoření spolku byla touha pro-
pojit vinaře ze dvou vinařských vesnic, kteří čerpají z jedineč-
ného terroir1) okolních dunajovských vrchů. Díky unikátnímu 
půdnímu podloží, tvořenému třetihorními mořskými sedimenty, 
především vápenitými jílovci a pískovci, které místy překrývají 
spraše, vznikají vína s nezaměnitelným charakterem.
 Jedinečnou příležitostí, kdy bude možné opět ochutnat tato 
exklusivní vína je osmá Přehlídka otevřených sklepů, která se 
koná ve dnech 11.–12. května 2019. Své sklepy otevře sedm-
náct vinařů, kteří návštěvníkům nabídnou více jak 100 druhů 
špičkových moravských vín.

 V každém vinařství bude možnost, v rámci zakoupené 
vstupenky, ochutnat minimálně 7 vzorků vín. Akci doplní také 
bohatý kulturní program. Vinaři opět vytvoří vinařskou uličku, 
kde bude celý den hrát cimbálová muzika. Mezi jednotlivými 
sklepy bude chodit a s lidmi zpívat mužský a ženský pěvec-
ký sbor. Po oba dva dny bude zajištěna pravidelná autobuso-
vá doprava mezi obcemi. Bližší informace o připravované akci 
a předprodeji vstupenek naleznete na webových stránkách 
www.dunajovskekopce.cz nebo na www.sklepyotevrene.cz.
 Další květnovou akcí, které se vinaři z Dunajovských kop-
ců zúčastní, bude pátý ročník mezinárodního veletrhu vín 
Wine  Prague 2019. Ten se bude konat v Praze na výstavišti 
PVA Expo Praha Letňany ve dnech 28.–29. května 2019. Akce 
se pravidelně zúčastňuje více jak 250 vystavovatelů z České 
republiky i ze zahraničí a navštíví jej přes 9.000 návštěvníků. 
Veletrh Wine Prague je prestižní vinařskou událostí, kterou si val-
ná většina profesionálů z oboru a milovníků vína nenechá ujít.
 Těšíme se s vámi na shledanou.

spolek vinařů Dunajovské kopce

1) Poznámka vydavatele: Původně francouzský termín terroir se použí-
vá především ve vinařství, kde se jím rozumí místní geologické podloží, 
složení půdy, vlhkost, srážky, nadmořská výška, tradice a um vinaře, 
a to, jak se tento komplex vlivů promítne do charakteru určitého vína.

Slovo kněze k Velikonocům

 Slovo „velikonoce“ obsahuje v sobě spojení dvou slov: „ve-
liká“ a „noc“. Obvykle neříkáme, „že noc je veliká“. Běžně říká-
me, noc je temná, nebo jasná, dlouhá nebo krátká, teplá nebo 
mrazivá. Velikou může být noc pouze významnou událostí, kte-
rá se během ní stala. Velikou událostí je jistě narození člověka, 
které se častěji děje v noci, jak mně potvrdila maminka více 
dětí i zdravotní sestra z porodnice. Obě, i další ženy-matky, také 
potvrzují, že radosti této “veliké noci zrození dítěte“ předchá-
zí těžkosti neboli kříže těhotenství a bolesti porodní. Moravský 
básník Jan Zahradníček v básni „Oběť Abrahámova“ ze sbír-

9
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 Právě proto, že po Velkém pátku, utrpení a smrti Pána Je-
žíše, přišlo ono nedělní jitro vzkříšení, v závěru nejdůležitější 
veliké noci, jsou VELIKONOCE NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI 
CELÝCH LIDSKÝCH DĚJIN, která je hodna slavení. Velikonoce 
oslavují nejúžasnější skutečnost, že jeden z lidí, ovšem zároveň“ 
jedné podstaty s Bohem“, člověk Kristus Ježíš se vrátil z říše 
zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu“ (Exsultet-Velikonoč-
ní chvalozpěv) jistotou života posmrtného. Svoji Duši, svatou 
a nesmrtelnou, znovu spojil se svým mrtvým tělem ležícím 
v dosud uzavřeném hrobě a vystoupil z něho živý. Tuto udá-
lost nazýváme „zmrtvýchvstáním“ nebo vzkříšením a Ježíšovo 
zmrtvýchvstalé tělo „tělem oslaveným“. Ježíšovo oslavené tělo 
je totožné s tělem, které měl v životě pozemském, ale má nové 
vlastnosti.
 Protože den prvního jarního úplňku Měsíce je každý rok jiný, 
připadají Velikonoce každý rok na jiné pohyblivé datum. Proto 
nazýváme Velikonoce svátky pohyblivými.

Z místní knihovny

 Letošní „Březen“ je věnován čtenářům. Každý rok v tuto dobu 
připravujeme pro malé i velké čtenáře různé akce, především 
pro děti ze základní a mateřské školy. Když přijdou do knihovny, 
mají možnost si knihy, zvláště novinky, prohlédnout. Zúčastní 
se krátké besedy o vybrané knize a pro zpestření a „procvičení 
mozečků“ řeší rébusy, doplňovačky nebo kvízy.
 Přes 160 registrovaných čtenářů si v naší knihovně vybírá ze 
zhruba 8 500 knih. Nejžádanější jsou stále detektivky a různé 
bestselery od Nesba, Keplera a nově i spisovatele Bryndzy. Čte-
nářkám vyhovují knihy z historie i současného života, o kterých 
píší např. Vondruška, Jakoubková, Körnerová a další. Zajímavé 

ky „Čtyři léta“ nazývá lidský život „cestou křížovou od Vánoc 
do Velikonoc“, tedy od početí a narození – přes smrt těla – ke 
vzkříšení a novému věčnému životu.
 Křesťané na celém světě slaví asi od 33. roku našeho le-
topočtu po Kristu „velikou noc Kristova vzkříšení“, které před-
cházela bolest Velkého pátku – ukřižování a smrti. Ježíš, zvaný 
také „Nazaretský“, Syn Boží, početím z Ducha Božího a narozen 
z Panny Marie, přijal životní úděl člověka s jeho radostmi i ob-
tížemi, včetně smrti těla a uložení do hrobu. Smrt Kristovu my 
křesťané, slavíme o Velkém pátku a jeho uložení v hrobě v so-
botu před Velikonocemi, zvanou „Bílá sobota“ podle bílých plá-
ten, do nichž bylo zabaleno mrtvé tělo Ježíšovo. Řekl jsem, že 
„Kristovu smrt slavíme?“ Smrt člověka neoslavujeme! Ani Ježíš 
neslavil smrt svého přítele Lazara, naopak, rozplakal se u jeho 
hrobu a zavolal jej z hrobu – vzkřísil ho. Avšak smrt Kristovu 
přece slavíme, neboť je velkým dobrodiním pro všechny lidi 
i pro celé tvorstvo-stvoření. Ježíš ji přijal z poslušnosti ke svému 
i našemu nebeskému Otci. Také ji přijal ze solidarity s každým 
člověkem, který musí vytrpět smrt svého těla, tedy i s každým 
z nás. Ježíšova smrt však není jen soucitem s umírajícím člově-
kem! Ježíšova smrt je daní, je pokutou Boží spravedlnosti za lid-
ské hříchy – za mravní zlo celého lidstva, tedy za smíření všech 
lidí s Bohem, našim Stvořitelem a Pánem. Svatý Jan, jediný 
z apoštolů, který byl se svým Mistrem a Pánem při jeho umírání 
spolu s jeho matkou Marií, napsal ve svém evangeliu (radostné 
zprávě o Ježíšově životě: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého 
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný“ (Jan------). A jinde čteme v Bibli: „Vpravdě bo-
lesti naše vzal na sebe, co my jsme trpět měli, On snášel a jeho 
rány nás uzdravily“. Ježíšovu smrt nazýváme „obětí zástupnou“, 
zemřel za nás, místo nás. Proto Ježíše nazýváme „Beránkem 
Božím“. Tak jej nazval už Jan, zvaný Křtitel, před svými žáky. 
Ježíš je nazván „Beránkem“ podle zvířete – beránka, které mu-
selo zemřít, aby ctitelé Boha – Hospodina – Jahveho v otroctví, 
mohli jeho krví označit dveře svých příbytků a tak byli uchráněni 
smrti, když Bůh trestal jejich egyptské otrokáře smrtí prvoroze-
ných synů.
 Jako není možná radost z narození člověka bez porodních 
bolestí, tak nejsou možné Velikonoce bez Velkého pátku, – utr-
pení a smrti Pána Ježíše a Bílé soboty –, smutku nad jeho smrtí 
a rozjímání u jeho hrobu.
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tkávají a tvoří. Všem patří velké díky za jejich aktivitu a přínos 
obci. Všechny slavnosti, zábavy, tancovačky, koncerty, vystoupe-
ní, přehlídky jsou výsledkem jejich práce, úsilí a velkého nasa-
zení. To přináší radost jim samým i všem ostatním. Na místě je 
také připomenout, že touto svojí dobrovolnou činností si vydělá-
vají prostředky na existenci a chod spolků. Za jejich aktivitu patří 
všem velké díky a uznání.
 Plně si uvědomujeme význam kultury pro rozvoj obce a vá-
žíme si aktivních občanů, kteří se na tom podílejí. Není však v si-
lách vedení obce, aby drželo plnohodnotnou záštitu nad všemi 
spolky a byla jim vždy plně k dispozici, proto jsme se inspiro-
vali modelem několika kulturně velmi bohatých obcí a vytvořili 
jsme kulturní radu.
 Kulturní rada je prodlouženou rukou a pracovním orgánem 
obce pro zajištění propagace kulturních akcí, grafickou činnost, 
výrobu tiskovin nebo pomoc při sestavování programů. Kulturní 
rada má v tomto směru široké pole působnosti. Kulturní rada 
nemá ambice svévolně zasahovat do činnosti spolků, je připra-
vena pomoci na základě požadavku.

– kulturní rada bude navrhovat a zajišťovat nové kulturní akce, 
které budou spojeny s propagací obce v regionu

– bude zviditelňovat úspěchy našich spoluobčanů na úrovni 
obce i širšího dosahu

– jejím cílem je také propojování generací od nejmladších až 
po nejstarší, vytvářet tak vzájemné vazby a úctu napříč spo-
lečností

– bude zajišťovat zapojení obce Dolní Dunajovice do kulturních 
a společenských akcí v rámci regionu či celostátního významu 
s cílem propagace obce a jejího výraznějšího zviditelnění

– bude se aktivně snažit o koordinaci vzájemných dohod mezi 
jednotlivými spolky, vytvářet s nimi nové projekty a domlouvat 
se na naplnění kulturního kalendáře

– bude zajišťovat propagaci všech kulturních a společenských 
událostí obecními informačními kanály, jako jsou webové strán-
ky, sociální sítě, ale také informačními kanály partnerů
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jsou též cestopisy, například L. Zibura, J. Kolbaba anebo rozho-
vory s osobnostmi z řad lékařů, umělců a dalších. O knihách se 
můžete dozvědět v našem on-line katalogu.
 Jsme velice rády, že do knihovny začaly přicházet mladé 
maminky se svými malými dětmi, a tak se je snaží vést k četbě, 
která je pro děti velmi důležitá. Pomáhá výrazně při výuce ve 
škole, ve slohu, pravopisu a vyjadřování se.
 Rády Vás uvítáme vždy v úterý a čtvrtek od 14 do 19 hodin. 
Roční poplatek pro dospělé je pouhých 50 Kč a pro děti 20 Kč. 
Při dnešních cenách knih určitě oceníte, že si můžete půjčit ne-
omezený počet zajímavých i naučných výtisků.

Miroslava Lačíková

Kulturní rada pro Dolní Dunajovice

 Kultura je v širokém spektru svého působení ve vyspělé 
společnosti velmi důležitým pilířem. Je tím momentem, který 
společnost spojuje a rozvíjí. Vytváří dobrou atmosféru a náladu 
mezi lidmi, boří hranice, tvoří a zakládá tradice, vzpomínky…
 O smyslu a významu kultury se dají psát dlouhé řádky. Může 
však stačit pár slov, které nám zanechal myslitel, umělec, filozof, 
člověk, který měl rád život a člověčenství, Jan Werich:

 „Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člo-
věk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, 
ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“

citace Jan Werich

 Dolní Dunajovice mají dlouhou historii a vždy patřily k vý-
znamným obcím našeho regionu. Jak po stránce kulturní, 
společenské, tak hospodářské. Pro nás všechny z Dolních 
Dunajovic je to závazek a výzva v jednom. Máme možnost 
na historii navazovat, morální povinnost ji udržovat, rozvíjet 
a budovat.
 Kulturní život v obci Dolní Dunajovice je bohatý. Máme u nás 
mnoho spolků, sdružení, zájmových skupin, lidí, kteří se rádi se-
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obce již nyní. Tím, že mladou generaci vtáhneme do dění v obci 
a dáme jim jednoznačný impulz, že nám na jejich názoru zá-
leží, tak si zajistíme jejich loajalitu vůči obecnímu dění a to, že 
nebudou mít snahu z naší obce odcházet jinam, kde jim budou 
naslouchat.
 Aneta Svobodová studuje pedagogickou školu, obory vý-
tvarné výchovy a matematiky. Její představou je aktivní práce 
s dětmi, jejich zapojování do kulturního dění a využívání jejich 
potenciálu při prezentaci naší obce. Proto bude v případě zájmu 
o spolupráci tím správným spojovacím článkem mezi kulturním 
děním v obci a školou, školkou či sdružením rodičů a přátel školy.
 Tereza Hodoňová má vystudovaný obor reprodukční grafik. 
Je tedy velmi přínosné, že může své znalosti a zkušenosti vložit 
do ztvárňování grafických materiálů spojených s propagací akcí 
a událostí v naší obci. Dohlížet na správné používání obecních 
symbolů a znaků. Aktivně se podílet na tvorbě a údržbě webo-
vých stránek, stránek sociálních sítí, aktivně vcházet do činnosti 
obecního zpravodaje po stránce grafiky a vizuálu. Tereza byla 
rovněž jmenována členem redakční rady Dunajovského zpra-
vodaje, mimo jiné z důvodu této provázanosti.

 Kulturní rada Dolní Dunajovice, dále jen KRDD, má následující 
složení, a to Aneta Svobodová, Tereza Hodoňová, Pavel Karlík 
nejml., Roman Kroupa, Miroslav Kovács. Složením kulturní rady 
jsme se snažili vyhnout tomu, aby byli vedoucí jednotlivých 
spolků a organizací členy této rady. Tím předcházíme snahám 
prosazovat zájmy jednotlivých spolků na úkor všeobecného zá-
jmu. KRDD zahájí aktivní komunikaci se všemi aktivními spolky 
a sdruženími, aby došlo ke vzájemnému seznámení. KRDD si 
vyslechne představy a požadavky spojené s podporou činnosti 
jednotlivých spolků, aby je mohla následně prosazovat, obhajo-
vat při jednání s vedením obce. Aktuální složení KRDD je pestré 
a zajišťuje průřez širokým spektrem zájmů a zálib v naší obci. 
Při oslovování a následném členském obsazení KRDD jsme se 
snažili vtáhnout do dění naši mladou generaci, proto jsou čle-
ny KRDD první tři jmenovaní. Vnímáme to jako důležitý počin. 
Zajistíme si tím, že budeme naslouchat mladší generaci. Jejich 
představám o životě, společnosti, vizím a cílům. Nynější mladí 
lidé a nemám na mysli jen výše tři jmenované, mohou být za 
pár let zastupiteli naší obce. Bude tedy dobré, aby započali svoji 
angažovanost co nejdříve, aby se lépe seznámili s potřebami 
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k dispozici mé organizační, manažerské schopnosti, kontakty 
z oblasti kultury a umění ku prospěchu dění v naší obci. Jsem 
zastupitelem, členem rady obce a tím pádem propojovacím 
prvkem KRDD a vedení obce pro potřebná jednání.
 Činnost KRDD je spojena s dobrovolností. Všichni členové 
budou vykonávat svoji činnost dobrovolně, s jediným zámě-
rem, tím je prospěch obce Dolní Dunajovice. Nenazýváme se 
samovolně odborníky. Jsme dobrovolní „odborníci“, odlehčím-li 
tuto pasáž, kteří do toho jdou, protože cítí, že to je takto dobře. 
Se skutečnými odborníky v oblasti kultury, umění, propagace 
a marketingu budeme spolupracovat a učit se od nich.
 Budu velmi rád, vážení spoluobčané, když naši činnost pod-
poříte a budete nám fandit. Věřím, že jme založením KRDD udě-
lali správný krok, bez ohledu na její složení. Dnes je takové, za 
rok či pět let může být úplně jiné, na tom nesejde. Důležité je, 
že se budeme v naší obci věnovat kulturnímu a společenskému 
dění aktivně, že budeme udržovat tradice a spoluvytvářet tak 
dobrou náladu v obci. Tento rok 2019 bereme pro KRDD jako 
nultý, zahajovací ročník. Proto prosím občany za trpělivost. Po-
kusíme se vše správně nastartovat a důkladně se připravit na 
rok 2020. Tak jako všechny ostatní spolky a sdružení dělají své 
aktivity dobrovolně, v čase svého osobního volna, tak je tomu 
stejně i u členů KRDD. Nejsme zaměstnanci obce. Až doděláme 
práci ve svých zaměstnáních, tak jdeme na tuto dobrovolnou 
činnost. Ne proto, abychom se zviditelňovali a upozorňovali na 
sebe. To opravdu nemáme zapotřebí. Je to pouze proto, aby-
chom přiložili ruku ke společnému dílu.
 Zároveň bych chtěl požádat všechny občany, aby nepolarizo-
vali atmosféru v naší obci. Ano, došlo ke změně ve vedení obce. 
To je přece legitimní a demokratické. Naše nové, stávající vede-
ní, má plány a představy, jak mnohé zlepšit, a to dobré zachovat. 
Bude docházet ke změnám, to je asi přirozené a správné. Ne-
můžeme stagnovat, to bychom neměli dobrou perspektivu do 
budoucna. Doufám, že se za čtyři roky budeme na sebe usmívat 
a budeme mít dobrý pocit z vykonané práce.
 Společným cílem nás všech je, aby byly Dolní Dunajovice 
příjemným místem pro život. Všem, kteří se na plnění tohoto 
přání podílí, patří velké díky.

Za obec Dolní Dunajovice a kulturní radu
Ing. Miroslav Kovács

 Pavel Karlík nejmladší je aktivní osobou v oblasti folklóru, 
a to na úrovni celého našeho regionu. Věnuje se studiu krojů 
primárně z oblasti Podluží, čistotě jeho podání se snahou za-
chovaní autenticity a originality. Kroje skládá do různých variant, 
sváteční, pracovní aj. Věnuje se malování krojových mašlí a dal-
ších součástí krojů. Realizuje malby lidových motivů na tradiční 
historické objekty. Aktivně se věnuje zpěvu lidových písní na 
soutěžích či s dechovými hudbami na vystoupeních. Díky své 
dlouholeté aktivní činnosti v celém regionu v oblasti folklóru má 
vazby na osobnosti významným způsobem spojené s folkló-
rem jak pěvecky, tanečně a i ty, které se zabývají výrobou krojů. 
Je připraven své kontakty ku prospěchu naší obce využít.
 Aneta, Tereza a Pavel byli vždy důležitými osobami při po-
řádání krojových hodů v období posledních mnoha let. Založili 
společně s krojovanou chasou nové tradice v podobě krojového 
plesu, dívčího vínku, letních hodků, plesové předtančení besed 
a mají zásluhy na mnoha dalších aktivitách obce.
 Roman Kroupa má významné zkušenosti v oblasti hudby 
a její interpretace získané za dobu dvou desítek let. Byl a je ak-
tivním členem mnoha hudebních kapel, které zastřešují různé 
žánry. Jeho přínos pro poradenství a organizaci je tedy velmi 
důležitý, neboť KRDD se nebude věnovat pouze činnosti v ob-
lasti folklóru, ale i ostatním zájmovým skupinám občanů v Dol-
ních Dunajovicích. Jako kapelník hudebních skupin má osvo-
jené manažerské schopnosti. Při prezentaci svých hudebních 
kapel komunikuje s organizacemi na území celé České repub-
liky a je schopen tyto své kontakty poskytnout při spoluorga-
nizaci kulturního života v naší obci. S ohledem na své znalosti 
v oblasti ozvučovací techniky bude garantovat a bude zajišťovat 
požadavky spolků a organizací při konání jejich akcí.
 Nyní k mé osobě, tedy Miroslav Kovács. Celý můj pracovní 
život pracuji v oboru vinařství a vinohradnictví. Vždy jsem se 
velmi aktivně věnoval marketingu, PR, organizací mnoha obo-
rových i mimo oborových akcí. Zakládal jsem nové akce, snažil 
se určovat nové trendy a směry, rovněž tak udržovat tradice re-
gionu a mého oboru. Aktivně jsem profiloval sebe a můj obor v 
tištěných médiích, televizi, filmu, byl jsem spoluautorem, rovněž 
tak účinkujícím, televizních pořadů z oboru vinařství, gastro-
nomie. Mám zkušenosti v oblasti folklóru, několik let jsem byl 
aktivním členem folklórního souboru Pálava, spoluorganizáto-
rem krojovaných hodů, slavností vinobraní. Jsem připraven dát 
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Teuffenbachovo zvonění

 Procházíte-li parčíkem mezi ulicemi Rudé armády a Sklepní 
tam, kde stojí starý lis, nemůžete si nevšimnout vysoké kamen-
né stély s reliéfem mužského obličeje. Přemýšleli jste někdy 
nad tím, o koho se jedná? Na stéle je zachycen Rudolf z Teu-
ffenbachu, velitel císařských vojsk z období třicetileté války a od 
roku 1637 také majitel drnholeckého panství, kam naše obec 
patřila. Tento muž se v Dolních Dunajovicích těšil mimořádné 
oblibě.
 Rudolf z Teuffenbachu vstoupil v roce 1613 do služeb 
Habsburků a v roce 1620 v bitvě na Bílé hoře velel pravému 
křídlu císařského vojska. Poté působil jako důstojník ve vojsku 
Albrechta z Valdštejna, později dosáhl hodnosti polního mar-
šála. Od roku 1634 byl dvorním radou u císařského dvora, měl 
právo udílet šlechtické tituly, a dokonce razit vlastní mince. Brzy 
na to zdědil po bratru Zikmundovi drnholecké panství a s ním 
i Dolní Dunajovice.
 Zdejším sedlákům potvrdil jejich práva a stanovil, že robotní 
povinnosti sice budou muset Dunajovičtí vykonávat, ale nově 
za svou práci budou dostávat zaplaceno. Robota přestala být 
takovou zátěží, obec bohatla a velmi rychle se vzpamatovala 
z následků třicetileté války. Vždyť v roce 1619 byly Dunajovi-
ce císařskými vojsky zcela vypáleny, o padesát let později už 
zde zůstávaly jen tři pusté domy. Rudolf z Teuffenbachu také 
podporoval rozvoj řemesel a především vinařství. Pro Dolní 
Dunajovice vydal někdy mezi lety 1637 až 1653 horenské právo, 
soubor vinařských norem a nařízení. Toto právo vedle různých 
pravidel a postihů například ustanovilo úterý před Velikonoce-
mi jako den, kdy se mají scházet dunajovičtí vinaři ke své valné 
hromadě.
 V Dolních Dunajovicích si svého pána považovali, dokonce 
se říkalo, že každé malé dítě ví, co Rudolf z Teuffenbachu pro 
obec udělal. Z této úcty se zrodil zajímavý zvyk udržovaný po 
staletí další a dalšími generacemi zdejších obyvatel. Říkalo se 
mu Teuffenbachovo zvonění (Teuffenbachleute) a jinde neměl 
obdoby. Vždy 3. března, v den výročí úmrtí Rudolfa z Teuffen-
bachu, se v podvečer Dolními Dunajovicemi rozezněly zvony 
z  kostelní věže a hodinu vyzváněly na památku oblíbeného 
pána. Tento zvyk zanikl až ve 20. století, po odsunu německého 
obyvatelstva.
 K Teuffenbachovu zvonění se váže i stará pověst, jedna 
z mála dochovaných pověstí z naší obce. Je zapsána například 

ve sbírce jihomoravských pověstí z Pálavy z roku 1921. Podle 
této pověsti prý dunajovický starosta jménem Bunzl kdysi roz-
hodl, že vyzvánění jako zbytečný a zastaralý zvyk zruší. A sku-
tečně, 3. března v podvečer zvony mlčely. Až uprostřed noci se 
zvony samy od sebe rozezněly a varhany v kostele najednou 
začaly hrát. Na radnici v Dolních Dunajovicích i na drnholec-
kém zámku se rozlétly dveře a neviditelná ruka začala rozha-
zovat všechny listiny a úřední dokumenty. Zároveň se na zdech 
a stropech objevovaly praskliny. Starosta Bunzl byl v tu chvíli 
už v posteli, ale ona neviditelná síla jej vyhodila z postele ven. 
Celé to strašidelné řádění skončilo až poté, co starosta slíbil, že 
Teuffenbachovo zvonění zase povolí. Od té doby si už prý na 
zrušení nikdo netroufl.
 O úctě, které se osobnost Rudolfa z Teuffenbachu v Dol-
ních Dunajovicích těšila svědčí i to, že v úvodu zmiňovaná stéla 
s jeho podobiznou není dílem nikterak starým. Podle Národní-
ho památkového ústavu byla vytvořena na začátku 20. století 
a v naší obci tak stojí jen něco málo přes sto let. Místo, kde si ji 
dnes můžete prohlédnout, bylo kdysi nevelkým náměstíčkem 
se jménem Teuffenbachplatz tedy Teuffenbachovo náměstí.

Mgr. Josef Šuba
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 Máme dlouholetou družbu s důchodci z Dechtic na Sloven-
sku. Jednou za dva roky přijedou oni k nám a my pro ně připra-
víme bohatý program a pohoštění. V letošním roce jedeme my 
do Dechtic na výměnný pobyt, na který už se moc těšíme. Dále 
máme družbu s důchodci z Velkých Pavlovic a Lednice-Bulhary. 
Rádi se navzájem navštěvujeme při různých akcích.
 Každý rok v prosinci pořádáme tematickou výstavku, kde 
mimo jiné naše členky napečou vánoční cukroví. V pondělí, kdy 
výstavka končí, vždy pozveme děti z MŠ a ZŠ a pohostíme je.
 V lednu jsme pořádali již 20. společenský ples. Spojili jsme 
se s naší krojovanou chasou, která nám předtančila Slováckou 
besedu. Hráli nám Hornobojané a ples se velmi vydařil.
 Členem naší organizace se může stát každý, kdo souhlasí 
s našimi stanovami a platí členské příspěvky.
 Spolupracujeme s obecním úřadem v obci, který nám vy-
chází všemožně vstříc, za což mu patří náš veliký dík.
 Za naši činnost a aktivitu jsme obdrželi uznání hejtmana 
Jihomoravského kraje.

Eva Tiefenbachová

Klub důchodců

 V současné době máme 94 členů. Snažíme se pro všechny 
členy připravit pestrý program na celý rok. Jezdíme 2x ročně 
do divadla v Brně, jak na činohru, tak i na muzikály. Také jez-
díme 2x ročně do termálních lázní na Slovensko do Velkého 
Mederu. Na jaře pořádáme Výroční členskou schůzi spojenou 
s oslavou MDŽ. Každá žena dostane kytičku. Nezapomínáme 
ani na naše jubilanty, kteří také dostanou kytičku, a nechává-
me jim zahrát v místním rozhlase. V prosinci pořádáme druhou 
schůzi spojenou s Mikulášem. Každý člen obdrží malý dárek. 
Na každé schůzi je připraveno pohoštění a kulturní program. 
K tanci a poslechu nám poté hraje pan Hroudný a bavíme se až 
do večerních hodin.
 Každý rok také jezdíme na výstavu květin Floria Kroměřiž 
a pořádáme jednodenní zájezdy po moravských zámcích. Na-
příklad vloni jsme navštívili zámek v Telči, kde jsme si po spo-
lečném obědě prohlédli i město. Zájezd se velmi vydařil.
 Naši členové jezdí každý rok na ozdravné pobyty. Jezdili jsme 
do Luhačovic a v současné době do Bystřice pod Hostýnem. 
Tyto pobyty zajišťuje paní Bičanová, za což jí patří velký dík.
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Šťastná posádka

 Dovolte mi, abych Vás seznámila s působením tanečního 
kroužku, který se dříve jmenoval Tancování pro radost a nyní 
nově Šťastná posádka. Kroužek jsem založila v roce 2011. Ná-
pad mi vnukla má tehdy pětiletá dcera, které se líbilo, jak ma-
minka tančí „s velkými holkami“. Říkala jsem si, že pokud přijde 
alespoň 5 dětí, které budou tančit, jdu do toho. Pamatuji si to 
jako dnes, kdy již na první hodinu přišlo asi 25 dětí. A jako tehdy 
i dnes si vážím každého tanečníka. Každý z nich mě něco naučil 
a věřím, že alespoň něco málo i já jeho.

 Nejsme profesionální tanečníci, ale možná právě proto jsem 
nás po čase chtěla posunout dál. Motivovat děti, naučit je vzá-
jemné podpoře, zažít adrenalin, nadšení i zklamání. To co patří 
k soutěžení. Proto jsme v roce 2014 vyrazili na naše první sou-
těžní turné. Jako pyšná trenérka mohu říct, že děti vždy tančily 
s radostí, s chutí ukázat, jak i na malé vesničce umíme velké 
věci. Jak říkám dětem, medaile jsou krásný bonus. Pro mě bude 
vždy největší odměnou radost v očích dětí, nadšení a věřím, že 
i pýcha rodičů a prarodičů.
 Společně jsme také podnikli první třídenní soustředění. Děti 
odjížděly nabité energií z nových zážitků. Program byl velmi 
pestrý, děti si zkusily například i živé pexeso. Velké díky patří 
mému parťákovi, tatínkovi jedné z mých svěřenkyň p. Jarkovi 
Rabatovi.
 Za to, že společně vyrážíme vstříc dobrodružstvím, je na 
místě poděkovat všem, kdo nám pomáhal a stále pomáhá. 
Jsou to jednotlivci, ale také spolky Sdružení rodičů Dolní Duna-

jovice, spolek Klub důchodců, Základní organizace Zahrádkář-
ského svazu Dolní Dunajovice, Obec Dolní Dunajovice, Autodo-
prava p. Vrábel, DDM Mikulov. Sama za sebe děkuji za podporu 
mému muži i své mamince, mé skvělé pravé i levé ruce Olince 
Svobodové, obrovské díky patří naprosto bezkonkurenčním ro-
dičům, kteří mi pomáhají. Největší dík patří především VŠEM 
DĚTEM, TANEČNÍKŮM tedy ŠŤASTNÉ POSÁDCE. Děkuji všem 
za podporu. Již brzy představíme novou taneční choreografii. 
Vyrazíme na soutěže, ale opět se rádi ukážeme i na místních 
akcích. Tak nám držte pěsti.

Vedoucí kroužku Kateřina Valeriánová

Zdravotní cvičení

 Kdy a jak vlastně vzniklo zdravotní cvičení? Bylo to na jedné 
obecní akci pro důchodce, kde si ženy stěžovaly, že je škoda, že 
v obci není žádné cvičení pro seniory. No a protože jsem zdra-
votní sestra, volba padla na mě, abych cvičení vedla.
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obci až na taneční parket. Rej 45 pestrých masek zakončil ob-
chůzku pochováváním basy na tanečním parketu. Pobavit se 
a zasmát jste se mohli spolu s námi nad dolnodunajovickými 
litániemi, sestavenými z průběhu dění minulého roku, které 
předvedl Jiří Cvan v podobě fašankového faráře, s ministran-
tem Petrem Kopřivou.
 Pochovávání basy je tradiční zvyk, který říká, že končí veselí 
a začíná období půstu. Basa jako symbol, který tvrdí muziku, se 
symbolicky pochová a muzikanti už nemůžou hrát. Samotné 
pochování je jakousi parodií na smuteční průvod. Tuto lidovou 
masopustní tradici, která bývala v minulosti důležitým předě-
lem hospodářského roku, jste s námi mohli prožít v sobotu 
2. 3. 2019, obohacenou zabíjačkovými specialitami a řeznický-
mi pochoutkami se svařákem či punčem.
 Hned na druhý den se soubor Dunajek společně s dětským 
národopisným souborem Pomněnka zúčastnil jejich akce ve 
Tvrdonicích. Velkou radostí Dunajku zde byla výhra v aktivně-ta-
nečních soutěžích. Soutěžilo šest dětských souborů z Břeclavi, 
Podivína, slovenského Kuklova a další. Symbolickou ochranou 
naší vesnice tak zůstal rej masek, který by měl zabezpečit hoj-
nost, zdraví, elán i rozum a plodnost po celý letošní rok. V totéž 
pevně věří všichni, kteří se na těchto akcích podíleli, za což jim 
patří velké poděkování.

Za DNS Dunajek 
Marcela Kurucová
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 Souhlasila jsem a v únoru 2013 jsme poprvé začaly cvičit, 
a to zdravotní cviky. Začínaly jsme v sále Dr. Karla Rennera, kde 
se nás scházelo kolem deseti. Po rekonstrukci tělocvičny ZŠ se 
zdravotní cvičení přestěhovalo tam.
 Do zdravotního cvičení může chodit každý, kdo se chce jen 
protáhnout nebo posílit svaly. Ale také ten, kdo má zdravotní 
problémy – vadné držení těla, zkrácené vazy, ztuhlé klouby 
a svaly, bolesti zad atd. Cvičení je pomalé, nejprve ve stoje, po-
tom vleže na podložce. Cvičí se cviky protahovací, posilovací, 
uvolňující, balanční a také některé prvky z jógy. Ke cvičení někdy 
používáme malý míč – overball nebo posilující gumičky, které 
cvičencům půjčuji nebo si je mohou odkoupit.
 Cvičení začíná v září a končí se školním rokem v červnu. Po-
stupně se k nám přidávají další, chodí už také muži a starší děti 
s vadným držením těla. Dnes trvale chodí asi dvacet cvičenců. 
Vždy na začátku září a po Vánocích je větší zájem.
 Kdo by se chtěl přidat, může přijít. Cvičíme každé pondělí, 
vždy od 18:15 hodin v tělocvičně ZŠ.
 Budeme se na vás těšit.

Šubová Soňa

Masopust

 K masopustu neodmyslitelně patří fašanková obchůzka ma-
sek, kterou uspořádal DNS Dunajek. Fašank je regionální název 
pro masopust. Tradiční koblížky, zabijačkové speciality, domácí 
zákusky nebo čerstvý chléb, to vše nabízeli dolnodunajovičtí 
obyvatelé masopustnímu průvodu masek, který za zpěvu a vý-
skání doprovázeli harmonikáři, doplnění ozembouchy a dalšími 
lidovými hudebními nástroji. Masopustní koblihy podle receptu 
našich babiček byly nejčastěji nabízené a u dětí velmi oblíbené 
pochoutky.
 Při zkouškách souboru Dunajek předcházela fašanku ně-
kolikatýdenní příprava a nácvik tanců „podšable“, „já do bůdy“, 
„Janko mlynárů“ a další. Malováním na obličej se děti na jed-
né z posledních zkoušek těšily na okamžik, kdy si budou moci 
navléknout svou nachystanou masku a vydat se obchůzkou po 
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Karneval

 Haló, sluchátko, můžeš mě přenést někam, kde je hodně 
veselo? Jak si ráčíte přát. Jé, karneval! Podivila se Šebestová 
v úvodním slovu karnevalového odpoledne 9. 3. 2019. Barev-
ný a písničkový karneval plný okouzlujících masek, půvabných 
pohádkových postav, superhrdinů, zvířecích miláčků, ale také 
tradičně či netradičně ztvárněných masek. Sál kina se zaplnil 
s odbíjením třetí hodiny.
 Taneční hrátky, soutěže, disciplíny plné nástrah, to byl úžasně 
strávený karnevalový den díky spolupráci několika spolků. Kar-
nevalová myšlenka je nápadem maminek z dětského centra 
Sluníčko, s nadšením se připojil DNS Dunajek, ZŠ a MŠ D. Duna-
jovice a celé to zaštítil místní TJ Sokol. Tak velká spolupráce 
několika spolků byla znát na účasti, nápaditosti a zapojení se 
velkého množství nadšených aktivních lidí.
 Cílem karnevalu bylo hned několik činností. Novinkou bylo 
vybrat nejlepší sýrovou specialitu. Převážně maminky dětí 
a dobrovolníci přinesli své výtvory, ve kterých dominovala suro-
vina: sýr. Sešlo se 20 různých druhů pochoutek.
 Hlasováním byla vybrána vítězná trojice. Na prvním místě se 

umístila pochoutka od Dariny Vodrážkové. Druhou příčku získa-
la svou sýrovou pochoutkou Andrea Brunod a třetí pozici vybo-
jovala přízní návštěvníků Eva Bravencová. Nejen děti soutěžily, 
ale zapojili se s nadšením i rodiče, což bylo znát na atmosféře 
celého odpoledne.
 Doprovodnou aktivitou bylo malování na obličej. Nejrůznější 
vzory a postavy hrdinů či zvířátek vykouzlily svými štětci paní 
Hana Cvanová a paní Lenka Holacká, moc jim za originální ma-
lůvky všech dětí děkujeme a obdivujeme jejich umění. O foto-
grafickou dokumentaci se postaral stále usměvavý pan Luboš 
Hron, neboť nám prostřednictvím fotografií zůstanou stále živé 
vzpomínky. Proč také ne, na tak krásnou akci se opravdu bude 
dlouho vzpomínat.
 Na další společnou cestu při tvorbě nových aktivit s dětmi 
se (díky zapojení uvedených spolků) za všechny a jednohlasně 
těšíme.

Za DNS Dunajek
Marcela Kurucová
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Tříkrálová sbírka

 Děkujeme všem dárcům, že přispěli na tříkrálovou sbírku 
a koledníkům, že pomohli s organizací této akce. V naší obci se 
vybralo 53 682 Kč. Výtěžek této sbírky je určen na pomoc ne-
mocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni 
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Z daru, který 
jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Břeclavské charitě, 
která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své pro-
jekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v za-
hraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

Ženský sbor Dolní Dunajovice a hosté

 To, že máme v naší obci velmi aktivní seniory napříč našimi 
spolky, určitě všichni víme. Jedním z těchto uskupení je i ženský 
pěvecký sbor. Ten se nejen v těchto dnech, ale už od měsíce 
února, aktivně schází a pečlivě cvičí na natáčení připravova-
ného CD. Veškerému zkoušení, trénování dynamiky, frázování 
písní, které musí být perfektní, předcházel výběr asi 12–13 písní 
a věřte, že to bylo velmi obtížné a těžké rozhodování, jelikož 
repertoár sboru tvoří takřka 150 písní.
 Nakonec však ženy vybraly jejich několik „srdcovek“, jak jim 
říkají. Výběr obsahuje jak písně lidové, tak i autorské skladby 
mnoha známých osobností, mezi které patří třeba Zdeněk Baťka 
nebo Rózka Horáková. Ženy si také vybraly několik písní z dílny 
vedoucí sboru, Zdeňky Karlíkové. Podle jedné její písně bude také 
tento nosič pojmenován, název však bude prozatím překvapení.
 Veškeré nahrávky bude doprovázet mladá cimbálová muzi-
ka DUR z Hodonína. V této cimbálce je spousta mladých a za-
pálených muzikantů z celého Slovácka, kteří svou kreativitou 
jistě přispějí k zajímavosti celého nosiče.

Jarní dílničky

 Maminky opět uspořádaly tvořivou dílnu pro děti i dospělé.
 Opět se potvrdilo, že všechny ty přípravy a chystání stálo za 
to. V sobotu 23. března zaplnili místní kinosál tvořiví nadšenci. 
Nejen děti, ale i dospělí se zapojili do výroby jarních dekorací 
do svých domovů. Maminky si vyrobily krásné svícny, které oz-
dobí nejednu domácnost v Dolních Dunajovicích. Děti si mohly 
vyrobit zajíce z vlny, berušku z květináče, filcového ptáčka na 
notách, odznak, ovečku a slepici. Největším hitem letošního jar-
ního tvoření byla výroba květin u dospělých z foamiranu, což je 
semišová pěnovka, která se hojně využívá ve floristice. Květiny 
z ní vyrobené mají velmi reálný vzhled.
 Nadšení dětí i rodičů nás nabilo k přípravám dalšího tvoření, 
které bude opět v období Adventu.
 Děkuji Všem, kteří se na organizaci podíleli.

Za maminky Jitka Benová
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 V průběhu měsíce dubna a května proběhne také focení 
sboru na obal CD nosiče v několika variantách kroje, který ženy 
nosí. Veškeré natáčení proběhne ve známém a kvalitním studiu 
Tonstudio Rajchman v Dolních Bojanovicích, a je naplánováno 
přibližně na měsíc červen.
 Věřím, že tento nosič bude úspěšný a ti, kdo si jej pořídíte, si 
ho rádi poslechnete a zazpíváte.

Za KRDD a ženský sbor
Pavel Karlík nejml.

 O hudbu, soupis notace a aranžmá všech písní se postará 
pedagog a zkušený muzikant Jan Kosík z Mikulčic, který se po-
dílel svou prací třeba na známé zpěvohře CESTA ZARÚBANÁ 
od Fanoše Mikuleckého. Pan Kosík již zkoušku sboru navštívil 
a byl velmi potěšen připraveností našich žen. V těchto dnech 
pilně pracuje na tvorbě, aby poté mohla v měsíci dubnu cimbá-
lová muzika začít s důkladnou přípravou.
 Nosič bude zpestřen také několika hosty. Zazpívají místní 
i přespolní sólisté, zazní několik duet a i trio. Repertoár tohoto CD 
bude velmi pestrý, těšit se můžete přibližně na 20 nahrávek, na 
táhlé podlužácké písně, ale i na svižné sady a kyjovské skočné.
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Nabídka inzerce ve zpravodaji

Příjem objednávek inzerce posílejte na mail:
mistostarosta@dolni-dunajovice.cz
Uzávěrky příjmu inzerce jsou 31. 5. 2019, 2. 9. 2019 a 2. 12. 2019.
Ceny inzerce jsou za vydání, barevný tisk a včetně DPH.

celá strana - 185x205 mm
cena 1.500 Kč

1/2 strany - 185x92 mm
cena 800 Kč

1/4 strany - 88x92 mm
cena 500 Kč

1/8 strany - 88x42 mm
cena 300 Kč
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OKNA DVEŘE PODLAHY

w w w . o k n a k o n e c n y . c z

OKNA DVEŘE PODLAHY

E-mail: m.o.n.t.kon@seznam.cz

w w w . o k n a k o n e c n y . c z
Adresa: Zahradní 576, 691 85 Dolní Dunajovice

Poradenství, zaměření, cenová nabídka, doprava - ZDARMA!!!

Česká plastová okna a dveře

Parapety, žaluzie, sítě

Interiérové dveře, zárubně

Plovoucí podlahy

Záruční a pozáruční servis

Tel.: 728 678 934
723 157 489

zde můžete mít reklamu i Vy
(1/8 stránky za 300 Kč)
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Den matek

Obec Dolní Dunajovice
a Sbor pro občanské záležitosti pořádají

12. 5. 2019    14.00 hodin
na tanečním parketu

Budeme rádi za Vaši účast, veselou a příjemnou náladu

akce vznikla ve spolupráci s KRDD

Vážení spoluobčané, zveme Vás
ke společnému setkání a zábavě.

Je připraven zajímavý program, plný skvělých 
účinkujících z řad dětí i dospělých.

Překvapením bude vystoupení
manželů Osičkových z Lanžhota

za doprovodu cimbálu.
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Společenská kronika

Narození

Říjen 2018 Elena Enkhjin Tuya

Prosinec 2018 Hana Holcmanová

Leden 2019 Lukáš Kolaja
  Nina Goišová

Únor 2019 Sofie Zajíčková
  Nikol Štěpánová

Úmrtí

Prosinec 2018 Leopoldina Konečná 75 let

Leden 2019 Drahomíra Dohaničová 91 let
  Jiří Konečný 78 let

Únor 2019 Jiří Pavlát 90 let
  Václav Volavka 70 let

Březen 2019 Žofie Popovičová 95 let
  Jiří Svoboda 66 let

Jubilea

Leden 2019 Františka Lukášová
  Jarmila Rampulová
  Bohuslava Marušíková
  Olga Rabatová
  Ludmila Zimmermannová
  Ing. Leoš Tichý
  Zdenka Galová
  Pavel Macháček
  Růžena Beděrová
  Marie Cupalová
  Vasil Skalák

  Milada Toboláková
  Ludmila Kališová
  Marie Stopková
  Karel Kňourek

Únor 2019 Blažena Buchtová
  Josefa Figerová
  Božena Hynštová
  Václav Oberreiter
  Josef Hasník
  Emilie Křivánková
  Josefa Dušková
  Vlasta Ivanišová
  Marie Miklová

Březen 2019 Stanislav Dočkal
  Jarmila Blažková
  Ladislava Rausová
  Marie Kolková
  František Penčák
  Ludmila Kratochvílová
  Kristina Lauerová
  Josef Ševčík
  Olga Dolníčková
  Jozefa Pantůčková
  Jaroslav Kroupa
  Olga Hrdličková
  Bohumil Zouhar
  Marie Blusková
  Karel Kampas
  František Ptáček
  Anna Šubová
  Božena Machová
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 Závěr školního roku ukončí a začátek prázdnin odstartuje 
již tradičně Prázdninová zábava, kterou vždy připravuje Spolek 
rodičů. Jak kapela, tak i téma, ve kterém bude celá akce usku-
tečněna, je zatím překvapení.
 Kulturní vyžití je v naší obci velice pestré a nabité, máte se 
určitě na co těšit.

Za KRDD
Pavel Karlík, nejml.

Na co se těšit, než začnou prázdniny?

 Máme po úspěšné plesové sezóně, která byla zakončena fa-
šankovým veselím s pochováváním basy na návsi. Nastalo ob-
dobí půstu. To však bude ukončeno velikonočními svátky. Jaké 
kulturní vyžití nás čeká po téměř dvouměsíční odmlce?
V měsíci dubnu, a to konkrétně 14. 4. 2019, pořádá v kinosá-
le DNS Dunajek už dá se říct tradiční bazárek nejen dětského 
zboží.
 Nedílnou součástí Velikonoc je v naší obci letos již 41. vý-
stava vín, a to v neděli 21. 4. 2019, na které mohou návštěvníci 
ochutnat okolo 500 vzorků vín místních i přespolních vinařů. 
K pěkné náladě a zpestření bude odpoledne hrát Starobřeclav-
ská cimbálová muzika.
 Milovníkům vína se zavděčíme ve dnech 11.–12. května, kdy 
místní vinaři pořádají společně se sousedy z Březí 8. přehlíd-
ku otevřených sklepů. Dny jsou tradičně zpestřeny folklórním 
a hudebním programem, regionálními specialitami, návštěvníci 
si mohou zazpívat jak s cimbálovými muzikami, tak i s míst-
ním Mužským a ženským sborem. Celkem je do akce zapojeno 
16 vinařství, v letošním roce i jeden host.
 Měsíc květen patří tradičně maminkám a ani letos tomu ne-
bude jinak. V neděli 12. 5. 2019 se na tanečním parketu tradičně 
uskuteční oslava Dne matek, kterou připravuje Sbor pro občan-
ské záležitosti Dolní Dunajovice. Maminky potěší svým vystou-
pením jak děti, tak i dospělí. Zatančí Šťastná posádka, zazpívají 
místní sbory a jako host letos vystoupí známé pěvecké duo 
manželé Osičkovi z Lanžhota.
 S folklórem ještě nekončíme. Hned první červnový den se 
uskuteční na tanečním parketu pod záštitou ženského sboru 
„Setkání s pěsničků“. Můžete se těšit na pěvecké sbory z celého 
Slovácka, na místní sólisty a dua, také na vystoupení známého 
tanečního útvaru jako je národopisný soubor Břeclavan. Večer 
bude následovat taneční zábava s dechovou hudbou Zlaťulkou.
Hned o týden později, a to 8. 6. 2019, uspořádá folklórní den 
DNS Dunajek již tradičními 15. dětskými krojovanými hodečky. 
Návštěvníky potěší svým vystoupením pozvané přespolní fol-
klórní soubory, do tance bude vyhrávat dechová hudba. Kdo 
bude účinkovat si DNS Dunajek nechává jako překvapení.
 Akce budou také pro sportovce. Od 14. 6. 2019 se uskuteční 
v areálu TK dny otevřených dveří u příležitosti výročí založení te-
nisového klubu. Návštěvníci se mohou těšit na sportovní prodlou-
žený víkend. Uskuteční se turnaje jak pro dospělé, tak pro děti.

26
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Kalendář kulturních akcí

Duben
 7. 4. 2019 Hodnocení vín Sál Dr. Rennera
 14. 4. 2019 Bazárek Kinosál
 21. 4. 2019 Místní výstava vín Kinosál

Květen
 11.–12. 5. 2019 Dny otevřených sklepů D. D. a Březí
 12. 5. 2019 Den matek Náves

Červen
 1. 6. 2019 Zpívání ženských sborů Náves/kinosál
 8. 6. 2019 Hodečky Náves
 15. 6. 2019 Výročí založení TK Areál TK
 20. 6. 2019 Vítání léta Areál TK
 29. 6. 2019 Prázdninová zábava Náves

Červenec
 6. 7. 2019 Zpívání mužských sborů Náves
 13. 7. 2019 Červencová noc Náves
 27. 7. 2019 Pytlácká zábava Náves

Srpen
 3. 8. 2019 Letní slavnosti vína Náves
 31. 8.–1. 9. 2019 Tradiční krojované hody Náves

Září
 14. 9. 2019 Vinobraní Náves

Říjen
 13. 10. 2019 Bazárek Kinosál
 26. 10. 2019 Tábornické promítání Sál Dr. Rennera

Listopad
 30. 11. 2019 Adventní jarmark Náves

Prosinec
 6. 12. 2019 Mikulášský košt
  mladých vín Sál Dr. Rennera
 7. 12. 2019 Adventní dílničky Kinosál
 14.–16. 12. 2019 Vánoční výstavka Sál Dr. Rennera
 bude upřesněno Zpívání pod
  vánočním stromem Náves
 26. 12. 2019 Štěpánský běh Areál TK
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