
 

Vinotéka a muzeum vinařství Zimní vrch  
 

 Začátkem měsíce dubna bude v obci, na 

ulici Hlavní, oficiálně otevřena vinotéka s 

muzeem vinařství, nazvaná podle zdejší 

vinařské trati Zimní vrch. Jejím cílem je 

jednak prezentovat a nabízet produkci 

místních vinařů, a jednak prostřednictvím 

muzejní expozice poskytnout pohled do 

historie vinařství v Dolních Dunajovicích, 

potažmo v celém regionu. V muzeu lze 

spatřit průřez základními historickými 

nástroji, které sloužily vinařům na přelomu 

19. a 20. století. Většinu této sbírky tvoří artefakty z rodinné sbírky. Několik předmětů 

bylo také v průběhu realizace výstavy darováno. To se týká také historického dřevného 

lisu, umístěného při hlavním vstupu, který muzeu darovala paní Huťková z Novosedel. 

Výstava je doplněná i o textovou a obrazovou část, jejímž autorem je místní kronikář a 

pracovník Regionálního muzea v Mikulově Mgr. Josef Šuba. Grafické řešení panelů pak 

obstaral student Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze Václav Šuba. Výstava je 

doplněná, sice mimo téma, zato však kvůli významnosti z hlediska historie obce, o panel 

věnující se výjimečnému objevu předvelkomoravského kostrového pohřebiště z 8. 

století, které se nacházelo v 

blízkosti pekárny. Panel 

připravili pracovníci místní 

expozitury Archeologického 

ústavu AV ČR v Brně.  

 Byli bychom rádi, kdyby se 

výstavní činnost muzea neustále 

rozšiřovala a stala se opravdu 

obecní záležitostí. Proto 

uvítáme i případnou spolupráci 

na jejím dalším rozvoji ze strany 

místních občanů. Tato 

spolupráce by se měla týkat 

zapůjčení či darování různých historických předmětů, fotografií, knih, etiket apod., které 

souvisejí s vinařstvím. Zapůjčené či darované exponáty budou samozřejmě opatřeny 

jmény jejich vlastníků. Z této kolekce by měla časem vzniknout naprosto unikátní sbírka 

mapující vinařství v obci. 
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 Prostor vinotéky a muzea by měl ve spolupráci s Obecním úřadem fungovat i jako 

malé turistické informační centrum, kde se může návštěvník obce dozvědět nejen o výše 

zmíněných vinařských záležitostech, ale také získat informace o současném dění v obci, 

včetně informací souvisejících turistickým ruchem (ubytování, stravování apod.).  

 Budeme rádi, když se nově zbudovaný prostor stane součástí společenského a 

kulturního života v obci. Pro tuto příležitost pro vás chytáme také večery s cimbálovou 

muzikou, tematické přednášky, divadelní představení, farmářské či bleší trhy.   
          Miroslav Lukáš 

 

Obec informuje 
  

 23. března bylo ukončeno ukládání veškerých odpadů (včetně stavební suti a 

výkopové zeminy) na bývalou skládku v lokalitě „Cihelna“. Současně byly zahájeny 

projektové práce na rekultivaci této lokality. Veškerou stavební suť a výkopovou zeminu 

musí občané odvážet na depozit v Novosedlech nebo na skládku v Žabčicích. V případě 

nepovoleného vyvážení může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. 

 Stále se množí dotazy, jak postupovat v případě, že se v obci objeví podomní 

prodejci čehokoliv? V takovém případě je nejlepší volat ihned Městskou policii Mikulov 

na telefonních číslech: 519 444 656 nebo 602 763 477.  

 Na zasedání zastupitelstva obce 4. února 2015 bylo schváleno zadání změny č. 1 

územního plánu obce. ZO schválilo také smlouvu s firmou Urbanistické středisko Brno, 

která bude zpracovatelem změny. Občané budou s každým dalším krokem při 

zpracování změny ÚP seznamováni ve zpravodaji, na webu obce a na úřední desce. 

 Zastupitelstvo obce, na návrh občanů, také schválilo rozšíření viničních tratí Mlýnská 

a Dunajovický kopec. Schválený návrh byl předán Ústřednímu kontrolnímu a 

zkušebnímu ústavu zemědělskému v Oblekovicích k dalšímu vyřízení. 

 Pokračuje rekonstrukce polních cest, kterou letos zpomalila velmi mokrá zima. Cesty 

jsou v terénu vytyčovány a následně je na ně navážena vrstva kameniva, která je 

zhutněna. Doufáme, že vynaložené náklady povedou k dlouhodobému zkvalitnění 

polních cest v katastru.  

 S nadcházejícím jarem byl zahájen úklid ulic s využitím zametacího stroje. Zametání 

se bude opakovat 1 až 2 krát měsíčně, vždy podle potřeby. Na ulici Rudé armády (od 

křižovatky s ulicí Sklepní směrem na Březí) byla provedena výměna svítidel veřejného 

osvětlení za nová s LED technologií. Demontovaná svítidla budou repasována a použita 

k výměnám v jiných částech obce.  

 Obec měla v roce 2014 celkové příjmy 29,8 mil. Kč a výdaje 27,5 mil. Kč. 

Hospodařili jsme tedy s přebytkem 2,3 mil. Kč. Závěrečný účet obce a zprávu auditora 

bude projednávat ZO na svém zasedání 6. května 2015.    Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Milí občané Dolních Dunajovic, 

v letošním roce máte možnost se zapojit do celorepublikové akce úklidu černých 

skládek a pomoci tak přírodě projevit se opět ve své kráse. Akce „Ukliďme Dolní 

Dunajovice, aneb udělejme radost přírodě a ukliďme akátový lesík u vinných sklepů“ 

proběhne v sobotu 18. 4. od 9:00 hod a předpokládaný konec bude v 16 hod.  

 Sraz dobrovolníků v 9:00 hod u skládky cibule pana Šebesty. Oběd ve formě 

polévky bude zajištěn. Ochranné pomůcky budou k dispozici. + pro každého 

účastníka malý dáreček. Můžete s sebou vzít i děti. 
Isabella Cavallini - organizátor akce 



Vážení občané, 

 

dovolujeme si Vám oznámit, že v Dolních Dunajovicích 

budeme nově hrát kulečník. V rámci soutěží 

Českomoravského billiardového svazu (ČMBS) závodně, 

ale také i jen tak, pro zábavu, v nově založeném 

kulečníkovém klubu. 

 Kulečníková herna vznikne ve volných prostorách 

v přízemí objektu “Bílá růže”. Předpokládáme, že jednu až dvě sezóny odehrajeme v 

těchto stávajících prostorách, které budou vyžadovat pouze minimální náklady na jejich 

znovu zprovoznění. Po rekonstrukci celého objektu Bílé růže, jehož realizace se 

předpokládá v roce 2016-2017 (rýsuje se možnost čerpání dotací) pak zde budeme 

nadále kulečníkovou hernu provozovat. 

 Kulečníkový klub KK DD Dolní Dunajovice, z.s. vznikl z iniciativy současných 

závodních hráčů kulečníku, kteří mají zkušenosti jak s kulečníkovou hrou, tak i s 

organizací chodu klubu, pořádaných soutěží v rámci ČMBS, turnajů, přátelských utkání 

a dalších souvisejících aktivit.  

 Spoluzakladatelem našeho nového kulečníkového klubu je také nejznámější hráč 

kulečníku v bývalé ČSSR a později v ČR, nositel 50 titulů mistra republiky a dalších 12 

titulů v soutěžích družstev, pan Zoltán Kováč.  

 Klub bude fungovat jako závodní herna pro členy klubu a závodní hráče a současně 

nabídne svoje prostory i veřejnosti. Zájem o možnost zahrát si kulečník na kvalitních 

stolech ať už amatérsky, či závodně projevilo velké množství místních obyvatel, kteří se 

různě scházejí a kulečník hrají a již se těší na nově budovanou hernu. Kulečník 

(karambol) se zde bude hrát na čtyřech stolech 210x105cm. 

 Přidanou hodnotou pro naši obec bude rozšíření možností sportovního vyžití jak pro 

místní občany, tak i pro návštěvníky naší obce a v neposlední řadě také pro děti a mládež 

a poskytnutí právě jim další možnost, jak trávit svůj čas smysluplně. Zviditelnění naší 

obce, díky soutěžím pořádaným ČMBS v rámci jižní Moravy a turistům, kteří si do 

našeho klubu přijdou zahrát kulečník je samozřejmé. Také fakt, že podobná herna je 

nejblíže v Pohořelicích, Hodoníně a Znojmě nám poskytuje geograficky výhodnou 

polohu. 

 Nová kulečníková herna by měla být otevřena v průběhu června letošního roku. 

Všichni, kdo máte zájem o členství v kulečníkovém klubu KK DD Dolní Dunajovice, 

z.s. ať již z důvodu možnosti využívat výhod klubového členství a chodit hrát kulečník 

do svého klubu na stoly, které budou mít parametry závodních stolů, nebo pokud budete 

chtít spolu s námi trénovat a hrát kulečník závodně, v rámci soutěží pořádaných ČMBS, 

kontaktujte pana Víta Záboje na tel. č. 602 710 697. 

 Předpokládáme, že slavnostního otevření našeho nového kulečníkového klubu v 

Dolních Dunajovicích, o kterém budete včas informováni, se zúčastní mimo jiné také 

mnohonásobný mistr republiky pan Zoltán Kováč, který nám předvede malou exhibiční 

ukázku krásných karambolů.        
  Vít Záboj, předseda klubu 

 

 

 

 



Využití objektu Bílá růže 
  

 Objekt Bílá růže, který 

je v majetku obce vyvolává 

často velké polemiky mezi 

občany. Rada obce ještě 

v minulém volebním 

období oslovila Ing. 

Romana Bravence, aby 

zpracoval studii na možné 

využití tohoto objektu. 

Vycházíme z předpokladu, 

že objekt by i nadále měl 

zůstat v majetku obce a měl 

by sloužit především ke 

kulturnímu vyžití občanů.

 Prezentace studie se 

uskutečnila na veřejném 

zasedání zastupitelstva 

4. 2. 2015 za poměrně 

malého zájmu. Hlavní 

myšlenka je poskytnout 

spolkům a sdružením 

působícím v obci prostor 

pro jejich činnost. Právě 

prostory pro zkoušky, 

uložení svých věcí 

Dunajku, Mužskému a 

ženskému sboru, 

divadelníkům nebo chase 

v obci chybí. Záměrem tedy je takové 

prostory vytvořit. 

 V přízemí by měl vzniknout 

prostor pro Klub důchodců (v 

prostoru bývalé knihovny), 

Kulečníkový klub (dříve prostor 

restaurace) a malé klubové prostory 

(původní kuchyně a sklad). Každá 

z těchto částí má své vlastní oddělené 

prostory, včetně sociálních zařízení. 

Tím by bylo dosaženo toho, že každý 

uživatel by byl svým vlastním pánem 

v daném prostoru a jednotlivé části 

by mohly fungovat nezávisle na sobě.  

 Do druhého podlaží by se 

vcházelo samostatným vchodem 

Bílá růže - přízemí 

Bílá růže - celkový pohled 



z nádvoří objektu, schodiště 

by bylo zcela uzavřené 

a oddělené od přízemních 

prostor. Hlavní část by 

vyplnil sál, který by sloužil 

jako zkušebna, pro 

jednotlivé spolky. Kromě 

Dunajku, Mužského a 

ženského sboru a chasy, by 

jej mohly jistě využívat i 

další existující či 

připravované taneční a 

pohybové soubory. Na sál 

by měly navazovat skladové 

prostory na uložení 

vybavení jednotlivých 

spolků a sdružení. V zadní 

části by případně bylo 

možné vytvořit zvukově 

izolovanou prostoru jako 

zkušebnu pro hudební tělesa 

různých žánrů. Problémem 

druhého patra by byla 

nutnost se na využívání 

prostor dohodnout a 

spolupracovat, protože zde 

není možné vyčlenění 

samostatných prostor pro 

každé sdružení.  V případě 

sálu se nepředpokládá 

využití přímo k pořádání kulturních akcí, neboť zde nebude dostatečná kapacita 

sociálních zařízení a prostory nebudou splňovat ani další předpisy pro pořádání 

kulturních akcí. 

 Prezentace předložené studie mělo za účel zahájit diskuzi o předloženém záměru. 

Nejedná se tudíž o jediné a konečné řešení. Každý kdo přijde s nějakým návrhem, bude 

vítán. 

 Protože základem všeho jsou finance a dotační programy pro nové programovací 

období sice počítají s financování tzv. „komunitních center“, ale dosud nejsou upřesněny 

podmínky, které případný projekt musí splňovat a hlavně neznáme ani termíny, kdy by 

se mohly objevit první výzvy k podání žádosti. Využijme tohoto času, abychom si řekli, 

zda navrhované využití je dobré, nebo by mělo být jiné, nebo dokonce by měla obec 

uvažovat o tom, jestli se nemá tohoto objektu zbavit a prodat ho, jak také někteří 

navrhují.   

 Všechny názory, připomínky můžete zasílat na e-mail obec@dolni-dunajovice.cz a 

nebo je můžete tlumočit zastupitelům přímo na jednání zastupitelstva 6. 5. 2015. Kdo 

mlčí, souhlasí, a když někdy dojde k realizaci, bude pozdě na Vaše připomínky, které 

nebudou moci být uplatněny, protože nebyly sděleny. Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

Bílá růže - patro 



 

Jaké jsme měli počasí v roce 2014 
 

 Tento rok se vyznačoval ve svém průběhu značnými nerovnostmi. Za první půlrok 

napadlo 213 mm srážek, ve druhém pololetí to bylo 494 mm srážek. Celkem tedy 707 

mm. Velmi silné srážky byly v srpnu a v září – 345 mm, což se nepříznivě projevilo na 

kvalitě úrody hroznů. 

 Za celý rok bylo jen 38 dní, kdy teplota klesla pod bod mrazu. Nejnižší teplota byla 

21. ledna, bylo minus 12°C. Naopak nejvyšší teploty byly v červenci. 20. července bylo 

až 35°C. Průměrná denní teplota byla za celý rok 11,5°C. Projevilo se to v běžném 

životě také tím, že jsme v domácnostech měli nižší spotřebu plynu na topení. Letních 

dnů, tj. 25°C a víc bylo 70 dní a z toho tropických – tj. 30°C a více bylo 22 dní. 

 Úplně jasných bylo 45 dní, naopak, ve 113 dnech, bylo úplně zataženo. Během roku 

jsme měli 21krát bouřku, první byla 8. dubna a poslední byla 20. září. 

 Podle svých záznamů v posledních 34 letech byl Štědrý den 14krát mrazivý. Nejnižší 

teplota v tento den byla v roce 2001 až minus 12°C. Sníh na Štědrý den byl naposledy v 

roce 1999 a bílé vánoce jsme měli pouze 5krát. 

 „Slunce v duši“ Vám přeje     Filip Hron 

 

 

Březen – měsíc knihy 
 

 Historie Měsíce knihy se píše od roku 1955, kdy proběhl první ročník. Je jedním ze 

základních opatření ke zlepšení propagace knih a četby, aby se kniha stala potřebou 

občanů, zvláště mládeže. 

 A. S. Puškin říká: „Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky velkého člověka – to 

je nejzajímavější věda.“ 

 V knihovnách probíhají v tomto měsíci různé akce, které přibližují knihy a knihovny 

svým čtenářům. V naší knihovně bylo v roce 2014 přihlášeno 166 čtenářů. Máme 9100 

knih, ze kterých je možno si vybírat a další knihy, které dva až třikrát do roka 

obměňujeme z VF v Břeclavi. 

 Snažíme se získat více mladých čtenářů, proto besedy pořádáme nejčastěji pro ně. 

Letos se v tomto měsíci zúčastní besed děti ze 4., 5., 8. a 9. třídy ZŠ a obě třídy MŠ. 

Rády bychom požádaly rodiče, aby své děti ke čtení vedli, pomůže jim to zvláště při 

zvládání učiva všech předmětů ve škole. 

 Pro seniory jsme tentokrát vybraly zajímavé příběhy a fejetony Josefa Fouska 

z knihy Úsměv je lék a doufáme, že se při nich pobaví. 

 Na chodbě před knihovnou i v místnosti knihovny můžete též zhlédnout výstavky 

výtvarných prací žáků ZŠ. 

 Blíže se o akcích naší knihovny můžete dočíst na webových stránkách, kde bývají i 

fotografie z akcí.      
Miroslava Lačíková, vedoucí knihovny  

 

 

 

 



 

Místní výstava vín 
 

 „Svátky jara“ Velikonoce vítají vinaři a milovníci vinného moku na výstavách vín. 

Ta místní, již sedmatřicátá, se uskuteční v neděli 5. dubna. Začátek je v 9 hodin. Těšíme 

se s Vámi na setkání na tomto vinařském svátku. Přestože uplynulý rok nebyl vinařům 

nakloněn, doufáme, že si na výstavě najdete vzorky, které Vás potěší.         
 Stanislav Lačík 

 

S tvoji dcerou ne. 
 

Místní pro Vás připravili divadelní představení o dvou dějstvích. Jedná se o komedii o 

řešení manželské krize středního věku. 

Napsal Antonín Procházka 

Hrají: Snášel Jiří, Zouharová Věra, Nešporová Ilona, Kulda Milan, Malá Gabriela, Malý 

Dalibor a Buchta Lubomír. 

Hrát se bude v sále místního kina v pátek 10. 4. a v sobotu 11. 4. vždy od 19. hodin 

Další představení 18. 4. v 19 hodin v sále v Perné. 
Lubomír Buchta 

 

Přehlídka otevřených sklepů 
 

 Putování po otevřených vinařských sklepech si získává stále větší popularitu. To 

letošní, v pořadí již čtvrté, se uskuteční 9. a 10. května. Návštěvníci budou moci 

ochutnat vína vinařů z Dolních Dunajovic a Březí. Z naší obce to budou Vinařství 

Balážovi, Vinařský dvůr u Mlýnků, Rodinné vinařství Hamerník, Víno Holec, Mikrosvín 

Mikulov, Vinařství Šoman, Vinařství Tichý, Vinařství Volařík, a Vinařství Zámečník. 

K nim se připojí 6 vinařství z Březí. V každém sklepě bude připraveno minimálně 7 

vzorků. Vstupné činí 700 Kč na místě, v předprodeji 650 Kč. V ceně je zahrnuta 

degustace, sklenička, mapa, 2 kupony na odběr vína a kyvadlová doprava. Vstupenky 

bude možné zakoupit na obecním úřadě. Před vinařstvím Holec na ulici Sklepní bude 

účinkovat cimbálová muzika Kasanica. Přehlídka otevřených sklepů není jen pro turisty 

a dunajovští vinaři tak srdečně zvou k návštěvě svých sklepů i všechny milovníky vína 

z Dolních Dunajovic.               
Stanislav Lačík 

 

 

DNS DUNAJEK pořádá v neděli 26. dubna 2015 od 14 do 18 hodin v sále kina 

Bazárek NEJEN dětského zboží 
podrobnosti na plakátcich a na webu 

 

A zároveň při této akci bude pořádat sbírku CHARITA Brno nepotřebného všeho možného, 

čeho byste se chtěli zbavit... šatstva, textilu, lůžkovin, pokrývek, obuvi hraček, kočárků 

nábytku, nádobí, elektroniku - vše funkční.... prostě cokoli, co vám doma přebývá a mohlo by 

pomoci sociálně slabým rodinám a matkám s dětmi v azylových domech apod. 

Děkuji jménem charity.    Za DNS Dunajek, Marcela Kurucová 



 
 

 

 

 

 

Narození 
 

Prosinec 
 

Ella Jochová 
 

Leden  
 

Anna Jurečková 

 

 

Tříkrálová sbírka 2015 
 

Oblastní charita Břeclav tímto děkuje všem, 

kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich 

pokladniček. Stejné díky patří i samotným 

koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve 

prospěch pomoci druhým. Získané prostředky 

budou použity pro přímou pomoc potřebných a 

přispějí k udržení a rozvoji sítě sociálně 

zdravotních služeb v našem regionu. 

V celé republice se vybralo 89 350 048 Kč, 

v brněnské diecézi se vybralo 20 990 966 Kč, 

v okrese Břeclav bylo vybráno 2 350 871 Kč a 

v obci Dolní Dunajovice se vybralo 39 014 Kč. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky pomůže lidem, 

kteří se ocitli v životní krizi, procházejí 

obdobím, ze kterého bez pomoci jiných není 

úniku. Tříkrálová sbírka otevírá srdce jiných 

lidí, vítězí nad lhostejností k neštěstí jiných lidí 

a nechává zapomenout na současný konzumní 

styl života. 
Ing. Josef Gajdoš, ředitel Oblastní charita Břeclav a 

Jana Studýnková, koordinátorka Tříkrálové sbírky  
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Společenská kronika     
 

Jubilea 
 

Leden 
 

Františka Lukášová 

František Zezula 

Jarmila Rampulová 

Vlasta Hamerníková 

Bohuslava Marušíková 

Ludmila Zimmermannová 

Ing.Leoš Tichý 

Libuše Němcová 

Anna Frolichová 

Ludmila Kališová 

Gabriela Binková 

Jan Horák 
 

Únor 
 

Blažena Buchtová 

Emilie Křivánková 

Miroslav Valerián 

Vlasta Ivanišová 

Marie Miklová 
 

Březen 
 

František Penčák 

Kristina Lauerová 

Ing.Karel Figer 

Margita Tófalvyová 

Jozefa Pantůčková 

Olga Hrdličková 

Karel Pitra 

Vladimír Zbožínek 

Božena Machová 
 

 

Úmrtí 
 

Leden 
 

Miroslav Gebauer 60 let 

Štěpánka Pavelková  94 let 
 

Únor 
 

Ladislav Kramář  73 let 
 

Březen 
 

Štěpánka Bártová 77 let 


