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Úspěchy Happy Crew
Dobrý den, naše letošní taneční sezóna je za námi. Opět byla z mého pohledu velmi
úspěšná. Především a to je pro děti nejdůležitější, plná nových zážitků. Začátkem května
si děti v krajském kole vytančily postup na Mistrovství ČR, kde 8. 5. 2017 vybojovaly
stříbrné medaile a staly se tak vicemistři ČR.

V pátek 26. 5. 2017 děti z prvního místa v krajském kole soutěže „Česko se hýbe“,
postoupily do finále. Celorepublikové finále se konalo 2. 6. 2017 v Brně, děti tančily
především s radostí a to je v konkurenci 19 týmů posunulo na krásné 4. místo. Moc děkuji
za finanční pomoc DDM Mikulov, Obci Dolní Dunajovice, rodičům, děkuji všem, kdo
nám fandí a nejvíc dětem. Jsem pyšná trenérka, jste ÚŽASŇÁCI Šťastná posádko.
Katka Valeriánová

Informace OÚ
Ve středu 30. května se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo schválilo hospodaření obce v roce 2016 a následně projednalo a
odsouhlasilo podmínky pro prodej pozemků na výstavbu RD v lokalitě mezi ulicemi
Zahradní a Polní. Stavební práce na inženýrských sítích a komunikaci by měly být
zahájeny v září tohoto roku.
V současné době jsou připravovány podklady k žádostem o dotace na rekonstrukci
rybníka, stavbu sběrného dvora, polyfunkčního domu na místě nynějšího kina a
revitalizace skládky „Cihelna“. Pokud budeme úspěšní, budou příští roky opravdu
„budovatelské“.
V minulém zpravodaji jsme psali o nákladech na odpadové hospodářství v roce 2016.
Ještě pro upřesnění, téměř každá domácnost byla z prostředků obce vybavena nádobou na
papír (modrá), plast (žlutá) a bioodpad (hnědá), Každá domácnost pokud jí jedna nádoba
nestačí, může si další nádobu dokoupit. To platí i pro nádobu na netříděný odpad, kterou
si zajišťuje každý sám. Pracovníci svozové firmy odvážejí pouze odpad ve svozových
nádobách, odpad umístěný mimo nádoby se neodváží, každá domácnost může k odvozu
přistavit takový počet nádob, který potřebuje. Dalším problémem je svoz
velkoobjemového odpadu. Tato služba je pro občany obce hrazena z místního poplatku a
předpokládá se, že ji občané budou využívat s rozumem. Často se stává, že občané
přivážejí odpad na nákladním vozidle nebo traktorem. Přitom s větším množstvím odpadu
mohou občané zajet přímo do Drnholce na pracoviště STKO, v tom případě uhradí
dopravu a poplatek za uložení bude naúčtován obci. Stačí si objednat dopravu od STKO
nebo předem informovat OÚ. Tím, že ušetříte pár korun za dopravu, komplikujete život
ostatním spoluobčanům. Dalším nešvarem je odkládání odpadu u vrat sběrného místa.
Logika některých „Já mám doma čisto a ostatní mě nezajímá“ je opravdu zvláštní.
Turistická sezóna vlastně již začala, a proto se obracím na majitele ubytovacích
zařízení, restaurací a sklepů, aby své hosty upozornili na nutnost dodržování nočního
klidu. Již nyní se množí stížnosti na opakované rušení nočního klidu (viz. článek v tomto
zpravodaji). Je však alibistické přijít si stěžovat v pondělí nebo v úterý, že v pátek nebo
v sobotu byl někde rušen noční klid. Zpětně se nic vyřešit nedá. Jediný kdo je oprávněn
ihned zjednat pořádek je policie ať městská či státní.
V současné době je nově zpracováván pasport dopravního značení obce. Než bude
schválen, bude prezentován na, asi zářijovém, veřejném zasedání zastupitelstva obce. Na
podnět záchranných složek budou rozšířeny ulice se zákazem stání. Může se nám to jako
řidičům nelíbit, ale pokud ulicí nemohou projet hasiči nebo záchranka je to špatné.
Rozmáhá se i další nešvar – parkování na chodníku. To sice zákon umožňuje, ale pouze
v případě, že je to povoleno dopravní značkou.
Protože se připravuje výstavba nové ulice, výstavba probíhá v místech, kde ulice chybí
a zvyšuje se počet subjektů ve výrobní zóně, je potřeba nové lokality pojmenovat.
Podrobnosti budou na webu obce a jednání zastupitelstva.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Kulturní akce v letním období:
1. 7. 2017
22. 7. 2017
26. 8. 2017
16. 9. 2017

1. prázdninová zábava
Pytlácká noc
Rozloučení s prázdninami
Vinobraní

8. 7. 2017
Červencová noc
5. 8. 2017
Letní slavnosti vína
1. až 3. 9. 2017 Tradiční krojované hody
23. 9. 2017
Křídla motýlí

Noční klid ..?!
Zpravodaj obce 6/2016, přesně před rokem:
„Obec vyzývá provozovatele penzionů, aby zajistili dodržování nočního klidu v obci ze
strany jejich klientů. Je pěkné, že se turistům v obci líbí a rádi sem jezdí, ale měli by
respektovat i práva místních obyvatel. Pokud dojde k rušení nočního klidu, mohou občané
volat Městskou policii Mikulov tel. 519 444 656, 602 763 477.“
V sobotu 25. 6. 2017 se konala soukromá oslava na hřišti TJ SOKOL (potvrdil mě p.
Roman Pekárek), která se pravděpodobně díky dobré náladě zúčastněných, teplé letní noci
a nadměrnému užívání alkoholu protáhla do ranních nedělních hodin (03:30). Rozumím
tomu, že každý chce a má právo se bavit tak, jak se mu to líbí. Naprosto jednoznačně však
odmítám to, že na úkor takové zábavy není dodržován noční klid v širokém okolí. Ještě
bych dokázal pochopit a tolerovat hlasitou zábavu do 23. či 24. hodiny. Odmítám však
mlčet k tomu, aby kdokoliv porušoval právo občanů na klidnou noc a spánek po této době.
V tak teplé noci, jakou byla právě tato, máme většinou otevřená okna, za kterými díky
bezohlednosti těch, co se bavili, nemohli spát občané a návštěvníci penzionů. Avšak také,
a to především, miminka, děti, a senioři v širokém okolí. Nešlo ani tak o hlasitou hudbu a
„zpěv“. Šlo především o hlasité výkřiky a řev, za který by se nemuseli stydět ani ti
nejdivočejší predátoři pralesa.
Nejen tedy provozovatelé penzionů a jejich hosté, ale také účastníci akcí a různých
oslav jsou zodpovědní za dodržování platných zákonů a vyhlášek. Mnozí mohou
podotknout, že jsem měl já, nebo ostatní nedobrovolní posluchači této noční show volat
Městskou policii Mikulov. Mohli, ale když jsme po probdělé noci spolu se sousedy
hovořili, shodli jsme se na tom, že jsme očekávali, že se konečně na této oslavě najde
někdo rozumný, kdo ukončí tuto hrůzu. Nenašel se však nikdo. Já osobně jsem nikdy na
nikoho policii nevolal a nerad bych to měnil.
Nyní jsme na prahu letní turistické sezony, kdy penziony budou praskat ve švech a
akcí je naplánováno mnoho.
Chci Vás, majitele penzionů, provozovatele otevřených sklepů, účastníky soukromých
oslav, a podobných akcí, které k létu dozajista patří, požádat o ohleduplnost vůči ostatním
občanům a hostům naší obce.
Chci Vás, naši milí občané požádat o shovívavost a toleranci s návštěvníky naší obce,
kteří si užívají naší pohostinnosti a rozhodli se prožít svůj volný čas v naší obci. Chtějí si
užít svoji dovolenou a bavit se.
Věřím, že společně si můžeme vzájemně vyjít vstříc. Stačí málo a prožijeme všichni
krásné léto, na které budeme rádi vzpomínat. Mám za to a snad se mnou budete souhlasit,
že noční klid a pořádek v naší obci jsme schopni a ochotni společně podpořit vlastním
úsilím, bez nutnosti volat policii.
Přeji Vám krásné a pohodové letní dny.
Vít Záboj

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací z rozpočtu obce v roce 2016
DNS Dunajek - 85 000 Kč; Klub důchodců DD - 10 000 Kč; Mužský a ženský pěvecký
sbor - 20 000 Kč; TJ Sokol - 220 000 Kč; Tenisový klub DD - 30 000 Kč; SRPŠ DD –
15 000 Kč; Marcomania - 5 000 Kč; Myslivecké sdružení Slunný vrch - 15 000 Kč;
Kulečníkový klub DD - 10 000 Kč; Biliculum Mikulov – stacionář - 20 000 Kč;
Římskokatolická farnost - 63 465 Kč; CELKEM 493 465 Kč

Od kroje po brnění….
Letošní 13. dětské krojované hodečky se
začaly plánovat před více, jak rokem.
Sympatie mezi dětmi z Dunajku a
nymburského Šátečku se započala loňskou
návštěvou na festivalu Polabská vonička v
Nymburku. Slovo dalo slovo a soubor
Šáteček přislíbil účast na hodečkách. Rok se
s rokem sešel a s dětmi ze Šátečku jsme se
mohli přivítat na domácí půdě. Letošní
„stárkování“ zvládla s přehledem Maruška
Opravilová se stárečkem Adamem Kurucem
a druhou stárečkou byla Barunka Cvanová se
stárečkem Filípkem Konýčkem. Jde znát, že
pro všechny krojované děti není kroj ani
samotné plánování akce cizí. Sami si
vzpomněly na spousty věcí s dostatečným
předstihem. Nejen zajistit máje na plac a k
hlavní stárečce, ale taky chystání sól, máznic,
ozdoby na parket a další věci, které k
slavnostní události, jako jsou hodečky patří.
Stavění májky před domem hlavní
stárečky již v pátek před hodečkami
odstartovalo slavnostní dění. Samotné
sobotní ráno nás trošku potrápilo počasím, ale nakonec se vyčasilo a bylo po celý zbytek
hodečků opravdu nádherně. Nejeden rodič vzpomínal, jak letošní počasí je vůči ostatním
ročníkům výjimečné. Nebylo parné letní, které nás každoročně po 12 předcházejících let
provázelo. Do slavnostního průvodu pro stárečkui pod májou se zapojovaly do dění
hostující dětské folklorní soubory (Krušpánek ze Svatobořic-Mistřína, Brodčánek ze
sloveskoho Brodského, Šáteček z Nymburku), pro které jsme měli připravené taneční
soutěže s odměnami, výuku tanců s rodiči aj. Všem hodečkovým hostům se průběžně
předvedly jednotlivé soubory několika vstupy. Krása krojů z různých oblastí se tak mísila
s prvky hodovými. Všichni, kteří na taneční parket přišli, mohli za symbolické vstupné
vidět nejen půvabnou taneční přehlídku dětských pásem, ale také se zaposlouchat do tónů
Slovácké kapely Romana Horňáčka, nebo se zúčastnit nejednoho tanečního sóla nebo do
výuky tanců. Je velkou škodou, že tuto možnost nevyužije každý, kdo by chtěl tuto činnost
podpořit. Vždyť každý z nás ví, že největší podporou pro jakékoli konání, je zúčastnit se.
Mnozí by se mohli zamyslet nad tím, co vše je potřeba k jakékoli události a činnosti pro
veřejnost udělat. To samosebou každý pořadatel moc dobře ví, že nejlepší odměnou je tak
málo… vaše účast.
Děkujeme návštěvníkům za vytvoření té správné atmosféry. Ale pro děti z Dunajku a
Šátečku hodečky večerním slavnostním odchodem nekončily. Právě odstartovala
„Tančírna“ v sále Dr. Rennera, kde se utkaly děti obou souborů v soutěžních tanečních
hrách. Všichni se náramně bavili, naučili se nové tance, vzájemně se provokovali k lepším
výkonům a to vše bylo řádně oceněno. Dospělá složka Šátečku v daný okamžik obdivovala
vinařské umění ve sklepě pana J. Zámečníka za finanční podpory spol. Vinofrukt a.s..

Neděle patřila návštěvě okolí a Archeoparku v Pavlově. Bylo naší pýchou ukázat hostům,
že naše krajina je nejen zajímavá a přínosná svou historií, ale velmi krásná.
Myslím, že si každý v tom našem (nejen) hodečkovém víkendu našel zalíbení, od
nejmladších až po ty starší. Proto je na místě poděkovat všem sponzorům, za věcné i
finanční dary, kteří nám přispívají na konání nejen této vydařené akce (OÚ D. Dunajovice,
Vinařství Zámečník, Holec, Tichý, Šoman, Pekařství MaJa, Minipivovar Maestro p. Petr
Sekanina).
Za pár dní se dětem otevře brána do dávné historie, do dob středověku plné rytířů. Z
širokého okolí vedení Dunajku vybralo dětské talenty do tajemné výpravy táborového
dobrodružství. Magickou atmosféru v duchu odvahy naformuje kamarádské pouto, které
po čas tábora podporujeme a rozvíjíme. Celotáborová hra je postavena na tématických
dnech, které se každý den mění, a tím přináší každé ráno až do večera něco nového. Určitě
nás inspiruje okolní příroda a podněty od nových kamarádů a členů naší velké tábornické
„rodiny“. Cílem je najít dobrodružství, kamarády a radost z neobyčejných krásných
letních dnů.
Za Dětský národopisný soubor Dunajek, z.s., Marcela Kurucová

Den dětí
V sobotu 3. 6. 2017 uspořádal Spolek rodičů oslavu Dne dětí, tentokrát na fotbalovém
hřišti. Zaujmout naše ratolesti v dnešní době neomezených možností není nikterak
jednoduché, což mnozí rodiče sami potvrdí. Řečeno slovy jednoho z nich: „Připravte jim
něco, co doma nemůžou“. S ohledem na bezpečnost při akcích nelze všechny nápady
realizovat. Takže se některé aktivity mohly jevit jako otřepané klišé, jiné měly premiéru.
Střílelo se ze vzduchovky, skákalo v pytli, házelo míčky na cíl, dovádělo na skákacím
hradě či vodní skluzavce, chodilo na dřevěných chůdách. Překvapení v podobě parašutistů
se sneslo z nebe a vyvolalo nadšení nejen u dětí. Pokud sobotní odpoledne bylo alespoň
pro část přítomných příjemně stráveným časem, je to pro nás povzbuzení do další činnosti.

Protože náplň naší práce směřuje k dětem a pro děti, prosíme rodiče o pochopení, že
se to týká nejen aktivit, ale i občerstvení, které je pro děti vždy zdarma připraveno. Jsme
vděčni OÚ za podporu a místním spolkům za spolupráci: ČZS, TJ Sokol, Jezdeckému
klubu M+M. Velké díky patří také našim rodinným příslušníkům, bez jejichž pomoci
bychom se neobešli.
Pokud máte elán, fantazii a chuť připojit se k nám – buďte vítáni.
Spolek rodičů (dříve SRPŠ)

ZŠ a MŠ informuje ….
Školní rok 2016 – 2017, který začal ve čtvrtek 1. září 2016 pomalu (totiž zase velmi rychle)
končí. Máme za sebou opět 10 měsíců naplněných poctivou, profesionální prací plnění našeho
Školního vzdělávacího programu, včetně mnoha užitečných mimoškolních aktivit.
Začínali jsme se 193 žáky a končíme taktéž. Příchod a odchod žáků byl v celém tomto roce
pouze dva. Žáci naší školy absolvovali výukové programy Planetária v Brně, mobilní planetárium
zavítalo i k nám do školy. 2. a 3. třída vykonala plavecký výcvik v Hustopečích, žáci 6. – 9. třídy
lyžařský výcvikový kurs. Všechny ročníky navštívily divadelní představení v divadle Radost Brno.
Zúčastnili jsme se recitační soutěže v Mikulově, soutěže ve vybíjené a přehazované, atletických
závodů pro 1. stupeň, kde děti získaly spoustu medailí. Tradičně byli naši žáci úspěšní v dopravní
soutěži BESIP. V úterý 14. 2. 2017 poprvé přišel do naší školy rodilý mluvčí anglického jazyka,
který vyučoval žáky 6., 7., 8., 9. tř. vždy každý měsíc až do června, což znamená, že každá třída
měla 5 vyučovacích hodin s učitelem (velmi sympatickým, zkušeným a akčním pedagogem), který
jim nemohl říci ani slovo česky.
Žáci 7. třídy měli 2x blokové vaření v naší školní jídelně. Žáci 8. třídy uspěli v náročné
přírodovědné soutěži o znalostech Pálavy a obhájili 1. místo jako v loňském roce. Ke konci školního
roku vždy těchto akcí přibude, je to velmi náročné období pro děti i pedagogy vše zvládnout. 8. a 9.
června jsme navštívili 1. ročník nové akce „Mikulovské ozvěny ZLÍN FILM FESTIVALU“. Ve
čtvrtek 15. 6. prošli žáci 1. stupně programem v archeologickém pracovišti ČAV v Dolních
Dunajovicích, v pátek 16. 6. žáci 2. stupně. Hodnotíme tento program a zážitky pro žáky jedním
slovem „skvělý“. V pátek 23. 6. žáci 2. stupně závodili na dračích lodích v Břeclavi a ve velké
konkurenci obsadili chlapci 1. místo a děvčata byla třetí.
Všechny třídy uskutečnily školní výlet bez jakýchkoliv problémů.
Všechno se do tohoto příspěvku nevešlo, byl by moc dlouhý. Každý rok do školy přichází malí
noví žáci a ti největší odchází. Takže v tomto školním roce se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy ZŠ 3.
dubna (po mnoha letech až v dubnu podle novely školského zákona). Bylo přijato 19 dětí do 1. třídy
v Dolních Dunajovicích a 9 dětí do 1. třídy v Perné. V dubnu taktéž proběhlo přijímací řízení na
střední školy, všech 22 našich deváťáků bylo přijato na vybrané studijní i učňovské obory. Na
víceleté gymnázium se hlásilo 6 žáků z 5. třídy, přijati byli 4. 30. června, kdy bude slavnostně tento
školní rok ukončen, nás opustí 26 dětí. V pondělí 4. 9., kdy zahájíme školní rok 2017-2018 by nás
mělo být přibližně stejně odpočatých po jistě krásných prázdninách.
Mateřská škola pracovala usilovně podle svého vzdělávacího programu a rovněž s dětmi
absolvovala naplánované mimoškolní akce. Zápis děti do MŠ, který byl vyhlášen v řádném termínu
od 1. – 16. května a obvyklým způsobem zveřejněn, se uskutečnil 10. 5. 2017. Z přihlášených 11
dětí byly přijaty 4, které dosáhly věku 3 let. Citace ze Školského zákona 561/2004 Sb. ve znění
účinném od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017, část druhá – předškolní vzdělávání, § 34 – Organizace
předškolního vzdělávání (1) „Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3
do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let“. konec citace. Povinnost vytvořit místa pro dvouleté děti
platí od roku 2020, neboť pro tento zásadní krok v činnosti mateřské školy je třeba vytvořit
materiální, bezpečnostní a personální podmínky, které jsou od současných značně odlišné. Souvisí
s tím i to, že ve školském zákoně se organizace předškolního vzdělávání váže také k zák. č. 258/2000
Sb. a ochraně veřejného zdraví. Proto do naší MŠ nastoupí v novém školním roce 2017-2018 pouze
4 děti.
Užijte si všichni „dlouhatánské“ prázdniny. A mimochodem, dvouměsíční letní volno v našich
zemích zavedl již v 18. století osvícený panovník Josef II. s odůvodněním, že žáci musí pomáhat při
žních.
Končím říkankou nejmenované studentky „VYŠLO SLUNCE, PŘIŠLO VEDRO, CELÁ
PRÁCE JE MI JEDNO. PRÁZDNINY ZAS PŘIŠLY K NÁM, ŠKOLY, TÉ SE MOC RÁD
VZDÁM.“
Mgr. Sylva Šlosarová, zástupce ředitele školy

Dunajovská stopa na pražském maratonu
Dne 7. května 2017 se v našem hlavním městě
uskutečnil již tradiční Volkswagen Maraton Praha 2017.
Na první pohled na této informaci není až tak nic
zajímavého. Ovšem tento rok se ho zúčastnil i občan
Dolních Dunajovic Aleš Dudík a časem 3 hodiny 56 minut
a 19 sekund tak pravděpodobně stanovil rekord obce v této
disciplíně. (Redakční radě ani vedení obce není znám další
občan Dolních Dunajovic, který by se někdy zúčastnil
oficiálního maratonu). Proto jsme ho požádali o rozhovor.
Co tě vedlo k účasti na pražském maratonu?
Od mala hraji závodně fotbal. Již v dorostu jsem měl
trenéra, který se účastnil závodů na delší tratě včetně
maratonů, a od té doby mě lákalo si závod tohoto typu
vyzkoušet na vlastní kůži. Minulý rok se pražského
maratonu úspěšně zúčastnil můj bratranec, a jelikož tento
rok běžel opět, tak jsem se k němu přidal.
Jak dlouho a jak intenzivní byla tvá příprava na závod?
Začal jsem s přípravou v únoru a každý den jsem uběhnul okruh kolem Dolních
Dunajovic (cca 8 km). Vím určitě, že jsem od začátku přípravy naběhal více než 600 km.
Jaké jsi měl pocity před startem?
Před startem mě ohromila skvělá organizace celého závodu. Dle pořadatelů bylo pro
závodníky připraveno 232 zařízení TOI TOI, 5 tun banánů k občerstvení, hektolitry tekutin
a další věci. A moje pocity přímo na startu? Člověk je v tu chvíli plný očekávání, jestli to
zvládne, jestli to přežije.
Měl jsi při závodě podporu?
Ano. Manželka se synem několikrát přejížděli metrem tak, aby mi projevili podporu
na dalších částech trati.
Jak probíhal závod a přemýšlel jsi, že bys závod vzdal?
Ze začátku se mi zdálo, že tempo je „pohodové“, ale postupem času mě tyto pocity
opouštěly. Mezi 20. a 30. kilometrem mě strašně bolela kolena, a kdybychom neběželi ve
dvojici, tak opravdu nevím, jestli bych závod dokončil. Menší krize se pak opakovaly
během celého závodu.
A jak to vypadalo v cíli?
V cíli jsem zažil pocit absolutního fyzického vyčerpání. Natekla mně kolena, v
podstatě jsem nebyl schopný ani chůze. Fyzické následky účasti na maratonu jsem
pociťoval na svém těle ještě 14 dní po závodu.
Láká tě, si takový výkon zopakovat, a jestli ano, tak s jakým časem bys byl
spokojený?
Nedávno jsem oslavil 40. narozeniny a jeden z darů, které jsem dostal, bylo zaplacené
startovné na maraton ve Vídni, který se koná v dubnu příštího roku. Takže volba je jasná.
Čas bych chtěl stlačit pod 3 hodiny a 45 minut. Ovšem to, že jsem jednou maraton doběhl,
neznamená, že ho dokončím znovu.
Děkuji za rozhovor a budeme držet palce, aby to ve Vídni dobře dopadlo.
Rozhovor vedl Mgr. Vladimír Mikel

Společenská kronika
Jubilea

Narození

Duben

Duben

Jan Bureš
Marie Šrotová
Marie Šimoníková
Milan Bilíček
Anna Bravencová
Veronika Válková
Markéta Malíková
Marie Domanská
Jiřina Svobodová
Albert Kolka
Jiří Lenomar
Jiřina Petrželová
Jiří Blusk
Marie Pekaříková
Marie Slezáková

Sabina Kosmáčková
Aneta Plívová
Květen
Jakub Troubil
Červen
Lenka Miklová

Květen
uvede
v sobotu 8. července 2017
v 18 hodin
v sále Kina Dolní Dunajovice
divadelní hru
na motivy Starých pověstí českých

Jiří Pavlát
Zdeněk Šafář
Blaženka Chludilová
Jiřina Langová
Jan Malík
Jaroslava Svobodová
Božena Straková
Marie Šenkeříková

Všichni jste zváni
Více na www.divadlolipa.cz

Červen
Marie Šafářová
Antonín Domanský
Marie Slezáčková
Petr Šimek
Olga Pitrová
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Duben
Blanka Konečná

52 let

Květen
Miroslav Gala

73 let
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