
 

 

 40. jubilejní místní výstava vín 

 

 Místní organizace ČZS zve občany 

na tradiční výstavu vín, která se již 

dlouhodobě koná v období „svátků jara“ o 

Velikonocích. Ta letošní je o to 

slavnostnější, protože je jubilejní – v 

pořadí již čtyřicátá.  V historických 

pramenech je o naší obci zmínka již v roce 

1052, kdy patřila českému knížeti 

Břetislavovi. Kolem roku 1220 u nás 

velehradští mniši založili první vinice, 

protože na zvlněných kopcích v teplém 

klimatu jsou pro pěstování vinné révy 

vhodné podmínky. Dolní Dunajovice patří 

mezi největší vinařské obce v naší 

republice, v r. 1945 byly největším 

pěstitelem révy u nás. Vinice jsou 

vysázeny na ploše 450 ha. V poválečném 

čase révu pěstovali soukromí vinaři. V 

období kolektivizace se pak objevily 

vinařské podniky – státní statek a JZD. Po 

roce 1990 v naší obci vznikl vinařský 

velkopodnik Vinofrukt a.s.   

 První výstava vín se konala v Bílé 

růži, později pak v restauraci Praha, v posledních letech v sále kina. Nejvíce vzorků se 

sešlo na výstavě v r. 2008 – 798. V r. 2009 se přešlo od dvacetibodového hodnocení ke 

stobodovému. Od roku 2014 se k hodnocení odevzdávají 3 láhve jednoho vzorku. 

Nejrozšířenější odrůdou je Ryzlink vlašský. Pokrok v hospodářství v průběhu let se 

pochopitelně projevuje i ve vinohradnictví – zdokonaluje se technologie, jsou vysazovány 

nové odolnější odrůdy, od kvantitativní výroby se přešlo ke kvalitativní. V současné době 

je u nás vinařství na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí řada ocenění nejen v tuzemsku, 

ale i ve vyspělých světových vinařských destinacích. Letošní jubilejní 40. místní výstava 

vín se uskuteční na Velikonoční neděli tj. 1. dubna 2018 od 9.00 hod. v sále místního kina 

a ve spolupráci s Krojovým spolkem pokračuje od 19.00 hod. “Velikonoční zábavou“.   

 Těšíme se na setkání s Vámi u sklenky dobrého vína. 
         Stanislav Lačík 
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Informace OÚ 

 Ve středu 7. března se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo 

odsouhlasilo smlouvu s obcí Bavory o spolupráci při napojení kanalizace na ČOV. 

 V únoru byl vybrán dodavatel na rekonstrukci rybníka, která byla zahájena začátkem 

března. V dubnu bude zahájena rekultivace skládky „v cihelně“ zčásti financovaná 

z dotace SFŽP. Realizuje se také oprava vjezdu do dvora MŠ.  

 Od února je svoz velkoobjemového odpadu již dvakrát za měsíc. Vždy první a třetí 

sobotu v měsíci je od 8 hodin přistaven kontejner.   
Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

Volby prezidenta  
 Ve volbách prezidenta republiky, které se uskutečnily v lednu tohoto roku, hlasovalo 

v naší obci v prvním kole 61,77% voličů a ve druhém kole 64,98% voličů. 

 V prvním kole byly následující výsledky: Zeman (384), Drahoš (245), Fischer(86)... 

 Ve druhém kole: Zeman (520), Drahoš (412).  

 Úplné výsledky na www.volby.cz     Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

Úprava dopravního značení v obci 
 V prosinci byla schválena úprava dopravního značení v obci a nabyla právní moci.  

 Hlavní změnou této úpravy bude to, že i na ulici Poštovní budou zrušeny značky „Dej 

přednost“ a bude zde platit pouze přednost zprava. Na ulici Kostelní budou umístěny 

značky „Zákaz stání“, stejně tak na ulici U Vodárny, tam ale až poté, kdy bude provedeno 

přeložení el. vedení do kabelů. Nově bude také přeznačena část ulice Rudé armády od 

křižovatky s ulicí Poštovní, po křižovatku s ulicí Hlavní, kde bude především upravena 

možnost stání.  Drobných úprav značení bude v obci více, ale nebudou tak výrazné. 

 Doplnění dopravního značení v souladu se chválenou úpravou se uskuteční ještě do 

začátku letní sezóny.     Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

 

Velikonoční bohoslužby 2018 

v kostele sv. Jiljí v Dolních Dunajovicích  
 

Den: Datum: Mše svatá:    Čas:  

Čtvrtek 29. 3. Zelený čtvrtek    17:00 

Pátek 30. 3. Velký pátek – den přísného půstu 17:00  

Sobota 31. 3. Bílá sobota - adorace   9:00  

Neděle 1. 4. Neděle Velikonoční – žehnání pokrmů 9:30 

Pondělí 2. 4. Pondělí Velikonoční   9:30 

_______________________________________________________________________ 

 

Pozor – v sobotu 14. dubna 2018 od 8 do 9 hodin  

sběr nebezpečných odpadů 

– sběrné místo na ulici Lípová (u stodoly) 
 

 



ŠAMPIONEM V ŘEZU RÉVY VINNÉ SE STAL JAN POLEHŇA 
 

 Vítězem 14. ročníku Mistrovství ČR v 

řezu révy se stal Jan Polehňa z Blatnice 

pod sv. Antonínkem. Nejúspěšnější 

řezačkou mezi ženami byla Marie 

Fornůsková  ze společnosti Chateau 

Bzenec. V kategorii Junior vyhrál Štěpán 

Tesařík z Medelovy univerzity v Brně. 

Vinařskou akci, jejímiž organizátory jsou 

Svaz vinařů České republiky ve 

spolupráci se společností BS Vinařské 

potřeby, hostila letos společnost 

VINOFRUKT. 

 Ani velmi chladné a větrné počasí 

neodradilo v pátek 23. února 

sedmdesátdva soutěžících, kteří se přijeli 

do Dolních Dunajovic utkat v netradičním 

vinohradnickém klání. „Zájem o soutěž se 

rok od roku zvyšuje. Letos jsme opět 

zaznamenali rekordní počet přihlášených 

účastníků. Zájem narůstá i mezi mladými 

řezači, kterých se přihlásilo letos dvacet“, 

říká Miloš Balga, jednatel společnosti BS Vinařské potřeby, která je organizátorem 

soutěže.  

 Na každého soutěžícího čekalo 25 keřů odrůdy Rulandské šedé, na jejichž ořezání měli 

soutěžící v kategorii ELITE časový limit 15 minut a v kategorii JUNIOR limit 20 minut. 

„Podmínky, a nejen ty klimatické, byly letos pro soutěžící opravdu složité. Nelehkým 

úkolem bylo hlavně zdolání dvanáct let staré vinice,“ uvádí Martin Chlad, marketingový 

a obchodní ředitel Svazu vinařů ČR. Osmičlenná odborná porota hodnotila kvalitu řezu a 

u nerozhodných výsledků měla možnost přihlédnout k času soutěžících. „Letos se podařilo 

ve stanoveném limitu ořezat všechny keře pouze necelé osmdesátce procent soutěžích,“ 

dodává Chlad. Za správné ořezání keřů bylo možné získat 5 bodů, celkem tedy 125 bodů. 

Janu Polehňovi se podařilo ostříhat všech 25 hlav se ziskem 121 bodů. 

 „V kategorii Junior byly výsledky velmi těsné a o pořadí rozhodoval nakonec výsledný 

čas,“ upřesňuje Martin Chlad. Nejlépe si vedl Štěpán Tesařík z Mendelovy univerzity z 

Brna, který ořezal svých 25 keřů za 16:01.   

 První v obou hlavních kategoriích si již tradičně odváží trofej v podobě pozlacených 

nůžek od BAHCO. Vítěz v hlavní kategorii navíc získá desetidenní pronájem některého z 

vozů FORD. 

 Soutěž vznikla v roce 1993 jako neformální setkání vinařů, kteří měli chuť ukázat svůj 

um v řezu révy vinné. Postupně se z amatérské akce stala seriózní a vyhledávaná celostátní 

soutěž nejlepších řezáčů révy vinné, která má dobrý zvuk jak mezi vinaři, tak i odborníky 

z oboru vinohradnictví. Soutěž proběhla za podpory Jihomoravského kraje a obce Dolní 

Dunajovice.        Svaz vinařů České republiky 

 



Informace ze školy 
 

 Začátek kalendářního roku nebývá pro chod školy až tak významnou událostí. Pro naši 

základní školu to tentokrát bylo jinak. Po dlouhých letech došlo k výměně na postu ředitele 

školy. Chtěl bych na tomto místě ještě jednou poděkovat svému předchůdci Mgr. Ivanišovi 

za práci, kterou za 40 let pro školu a obec vykonal.  Přeji mu v jeho osobním i rodinném 

životě hodně spokojenosti a především zdraví. 

 Školní život na začátku roku nabral rychlý spád. Proto bych chtěl informovat o dění 

na naší základní škole v uplynulém 

období. Jednou z hlavních událostí bylo 

ustanovení Školské rady. Školská rada 

má 6 členů a její aktuální složení je 

následující: Mgr. Jitka Benová a Lenka 

Hrabalová (zástupci zřizovatele školy), 

Natálie Horáková a Bc. Anna 

Studýnková, Dis. (zvolení zástupci 

zákonných zástupců nezletilých žáků), 

Mgr. Jana Osičková a Mgr. Bronislava 

Trčková (zvolení zástupci ped. 

pracovníků školy). Trochu mě mrzí, že 

zájemců o členství ve školské radě ze 

strany rodičů nebylo mnoho. 

 Následuje přehled akcí, které jsou již za námi: 

• 2. a 3. třída – povinný plavecký výcvik v Hustopečích (5 lekcí) 

• Vyšší stupeň – lyžařský výcvikový kurz v Herlíkovicích  

• 3. až 9. třída – Divadelní představení v anglickém jazyce  

• 1., 2., 3. třída – policejní pohádky – preventivní program Policie ČR 

• Nižší stupeň – recitační soutěž 

• 7. třída výuka fyziky, 8. třída výuka praktického vyučování, 9. třída výuka chemie – 

vše probíhalo na GSS Mikulov (3 vyučovací hodiny) 

• Celá škola - ponožkový den a vítání jara – podpora lidí s Downovým syndromem 

• Vyšší stupeň – probíhá výuka angličtiny s rodilým mluvčím 

 A co nás čeká? Asi nejdůležitější událostí je zápis do 1. třídy základní školy, který 

proběhne 9. 4. 2018 od 15 hodin v budově školy. Budoucí prvňáčci si školu prohlédnou 

již 5. 4. 2018 v doprovodu svých učitelek z mateřské školy. Dále jsou naplánovány 

exkurze, projekty, školení, porady, … 

 V období Velikonoc se uskuteční za finanční podpory firmy Innogy instalace 3 nových 

tabulí s možností projekce (7., 8. a 9. třída). V mateřské škole dochází k rekonstrukci 

vjezdu a do školní jídelny bude pořízen konvektomat. Škola ve spolupráci se zřizovatelem 

podala žádost o finanční podporu na vybudování nového školního hřiště. Začíná příprava 

na zapojení do dotačního programu MŠMT – tzv. Šablony II, který by navázal na již 

probíhající výzvu tzv. Šablony I, do které jsme již zapojeni. 

 Jak vidíte, není toho málo, co se ve škole děje. Také je před námi mnoho plánů. Proto 

nám držte palce, ať se nám naplánované akce podaří zrealizovat tak, aby všichni, kterých 

se vzdělávání v naší obci týká, byli co nejvíce spokojeni.   
Mgr. Vladimír Mikel, ředitel ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice, okres Břeclav 

 



MŠ informuje…  
 

Kdo to viděl? Co se děje? 

Princezna a pes? 

Loupežník a také rytíř, Karkulka a král 

v naší školce se zas konal krásný karneval. 

 

 V pátek 2. února se v naší MŠ konal 

karneval, na který děti přišly v mnoha 

krásných maskách. Celé dopoledne jsme si 

společně s dětmi velmi užili, nechyběly 

různé soutěže ani karnevalová diskotéka. 

Tímto děkujeme všem dětem za účast a 

jejich rodičům za nádherné masky svých 

dětí. Věříme, že v příštím roce si karneval užijete společně s námi, protože jej plánujeme 

zrealizovat nejen pro děti z naší MŠ, ale i pro širší veřejnost. 

 V pátek 23. března nás s dětmi čeká další pěkná akce, a to Noc s Andersenem, kterou 

si společně užijeme v dopoledních hodinách se všemi dětmi s knihou Pejsek a kočička. 

Večer se pak v MŠ znovu sejdeme společně s předškolními dětmi a budeme pokračovat 

programem Andersonovy noci za doprovodu knihy Cínový vojáček. Tento den zakončíme 

společným přespáním v MŠ. 

 Zápis dětí do MŠ se bude letos konat ve čtvrtek 10. května od 16:00 do 18:00 hodin. 

Pokud máte zájem se do naší MŠ podívat ještě před zápisem, rádi se s vámi uvidíme ve 

čtvrtek 3. května, kdy v MŠ probíhá 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 9:00, v 10:00 a v 11:00.  

 Těšíme se na nové děti i rodiče, kteří k nám zavítají, stejně tak se těšíme na další akce 

a výlety, které nás s dětmi do konce roku čekají. 
Kolektiv MŠ 

 

Výukový program -  Chemie na GSS Mikulov 
 

 Dne 20. 3. 2018 jsme se již podruhé zúčastnili výukového programu zaměřeného na 

chemii na Gymnáziu v Mikulově. Byli jsme rozděleni do dvou skupinek, postupně jsme 

se vystřídali při dobrodružství se sacharidy a destiláty. 

 V jedné z laboratoří jsme zkoumali glukózu a látky obsahující cukry (med, cukr 

krystal, jablko, hroznový cukr). Ty jsme nejprve rozpustili ve vodě, přidali k nim činidla 

a zahřívali nad kahanem. Přítomnost glukózy jsme dokazovali zbarvením roztoků do 

oranžova.   

 Ve druhé laboratoři jsme z vína destilovali líh. Jeho přítomnost jsme dokázali tím, že 

hořel modrým plamenem, některým z nás to připomínalo polární záři.  

 Dále jsme tu vyráběli plast a úplně na závěr „hopskulku“. 

 Pokusy se nám povedly a velmi se nám líbily. 

 Na závěr se nám podařilo splnit i ten nejdůležitější úkol dne – dát si kebab.  
žáci 9. třídy ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice 

 



Zimě máváme osmi medailemi 
 

 Adventním jarmarkem první týden v prosinci 2017, na který si zveme spoustu 

zajímavých vystupujících hostů, odstartovalo letošní zimní období. Na celý den se 

proměnil taneční parket v kouzelné zimní uličky, plné nazdobených obchůdků, 

nabízejících mnoho výrobků převážně řemeslného charakteru, zabíjačkových specialit a 

soutěžních dobrot, které každoročně soutěží o titul NEJ vánoční pochoutku. Pozvané 

folklorní soubory i domácí Dunajek vystřídaly se svým vystoupením děti ze 

Šťastné posádky, zazpívaly nám domácí pěvecké sbory a letošní změnou žánru byla 

country-taneční skupina s několika rytmickými vstupy, zaměřenými na rozverné 

westernové tance. Rozsvícení vánočního stromu na tanečním parketu se svěcením opět 

patřilo panu faráři Kohoutkovi, který popsal dobu adventní jako radostné očekávání a 

navodil mezi všechny zúčastněné pohodovou atmosféru k zamyšlení. 

 Hned další týden po jarmarku navazovaly tvořivé dílničky z cyklu mizejících či nových 

výtvarných technik. V prostorách kinosálu nabídly spoustu možností, kde si mohli všichni 

vyrobit vlastní dekorace, a to jak vánoční, tak v sobotu 17. 3. 2018 dílničky jarní. Lektorky 

z řad maminek od dětí z Dunajku zavedly všechny nadšence do tajů nových či málo 

používaných technik, jako quilling, drátkování, tvorba z pěnové hmoty „mosgummi“, aj., 

které si mohl vyzkoušet každý, kdo přišel. Dílničky se snažíme připravovat 2x do roka a 

to jarní a vánoční. Termínem dalších dílniček bude sobota, 8. 12. 2018, kdy se setkáme s 

vánoční tématikou a výrobky vážící se k tomuto období. 

 Masopustní tradicí se v 

sobotu 16. 2. 2018 rozběhl 

fašankový rej. Pod maskami, 

převážně pohádkových či 

řemeslných bytostí se skrývali 

příznivci a rodiče, kterým za 

pomoc děkujeme. Fašankové 

tance „Pod šable“ a další 

masopustní písničky a tance 

mohli zhlédnout místní 

obyvatelé na několika místech 

v rámci obchůzkové trasy. 

Průvod se vydal obcí, kdy za 

doprovodu hudebníků masky 

navštívily místní obyvatele, 

kteří pro ně připravili tradiční 

koblížky, ale i jiné dobroty. Masky masopustních průvodů mají svůj hluboký význam a 

symboliku. Každá z nich plní určité poselství a mají za úkol ochraňovat obyvatele obce 

po celý rok. V tento okamžik ti z vás, kteří měli možnost setkat se s fašankovým 

průvodem, mají velkou výhodu po celý rok 2018. Veselí po dědině vyústilo podvečerním 

smutečním průvodem na tanečním parketu v čele s márami a na nich basa, kterou 

dunajovští hlasitě oplakali. Požehnáním se smutečním kázáním, v duchu událostí 

vesnického dění v humorném pojetí (v podání Jiřího Cvana a Romana Havláska), basu 

místní symbolicky pochovali. Tanečním parketem voněly zabíjačkové speciality a horký 

svařák, kterým se ohřívaly nejedny ruce fašankových účastníků. 



 Není nic neobvyklého, že začátek roku startuje plesová sezóna. Pro děti z Dunajku to 

byla celá řada dětských krojových plesů, které pořádaly naše spřátelené dětské folklorní 

soubory. Ovšem třešničkou na 

pomyslném plesovém dortu bylo 

získaných 8 medailí dětí z Dunajku. Za 

párové tance získala medaili Barbora 

Cvanová, Claudie Havlásková a Anna 

Studýnková, ve verbuňku a vrtěné 

získali ocenění v podobě medaile 

Adam Kuruc ve starší kategorii a Alex 

Kuruc v mladší kategorii. Všem dětem 

patří velký obdiv, protože se snaží vždy 

a všichni, ovšem porota bývá 

nemilosrdná a tentokrát mohli vyhrát 

jen ti, kteří mají propracovanou a 

opravdu zkušenou taneční průpravu. 

 Ale i tak se dokážeme semknout, nezávidět si a společně plánovat, neboť už teď 

připravujeme 14. dětské krojované hodečky, obohacené folklórním divadlem, na které 

všechny srdečně zveme (dne 9. 6. 2018). No a s příchodem teplého počasí se nesmírně 

těšíme na vesmírnou plavbu kosmickým týdnem, to už vyhlížíme oblíbený prázdninový 

tábor nejen pro děti z Dunajku. Letní dobrodružství není zdaleka poslední, co letos 

prožijeme, protože každá zkouška je pro nás velké dobrodružství, vystoupení zase 

vyústění úsilí a celé to tvoří naše společné zážitky, na které se nezapomíná….  
 Za DNS Dunajek, Marcela Kurucová 

Z místní knihovny 
 

 Je tu opět Březen - měsíc čtenářů. V naší knihovně na začátku tohoto měsíce proběhla 

po pěti letech znovu revize knih. Po skončení ale chystáme zase soutěže a besedy se žáky 

ZŠ a důchodci. Koncem minulého měsíce už proběhla soutěž se žáky 3. třídy - Jsem čtenář 

– jejich práce jsme vystavili na nástěnce před knihovnou. Na konec měsíce připravujeme 

nové výstavky výtvarných prací, týkající se oblíbených knih. Pro dospělé i dětské čtenáře 

máme k vypůjčení nové zajímavé knihy. 

 Pro děti například: Čarodějka na pražském hradě, Dračí oči, Tisíc polibků, V pavoučí 

síti, Královna Marie Terezie atd. 

 Dospělí si mohou vybrat ze světových bestsellerů: Příliš krátký provaz, Otevřený hrob, 

Nikdy neumírej sama, poslední knihu Dana Browna - Počátek atd. Kdo má rád cestopisy 

může se začíst do knihy L. Zibury - 40 dní pěšky do Jeruzaléma nebo Kdo zavraždil 

účastníky Djatlovovy expedice, Anapuma - jižní stěna atd. Ze společenských románů 

máme nové knihy od Radky Třeštílkové - Osm, Dobře mi tak, To prší moře nebo 

Moyesové - Krasojezdkyně, Robertové - Pošetilý sen. Zajímavá jsou díla např. Stříbrný 

vítr - rozhovory s 15 zajímavými muži (onkolog, hudebník, básník atd.) nebo Deník 

venkovského faráře - vzpomínání faráře z Rychnova na STB , jeho pohled na celibát nebo 

církevní restituce apod. Od V. Vondrušky máme historické romány Vzpoura goliardů a 

zatím poslední 2 díly Husitské epopeje V. a VI. Stačí si přijít vybrat. Vždy v úterý a čtvrtek 

od 14 do l9 hodin.  

 Těšíme se na vás.                           Miroslava Lačíková 

 



 
 

 

 

Narození 

 

Leden 
 

Klára Červinková 

Alfréd Bravenec 
 

 

Úmrtí 
 

Prosinec 
 

Jiřina Melemová  86 let 
 

Leden 
 

Božena Zbránková  88 let 
 

Únor 
 

Zdeněk Babirád          81 let 

Petr Kalivoda              54 let 
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Společenská kronika     
 

Jubilea 
 

Prosinec 
Jaromír Holba 

Marie Pavlátová 

Alena Kvardová 

Pavel Karlík 

Jarmila Dočkalová 

Emilie Hronová 
 

Leden 
Gabriela Binková 

Ludmila Kališová 

Ing. Leoš Tichý 

Jarmila Rampulová 

Františka Lukášová 

Bohuslava Marušíková 

Ludmila Zimmermannová 

Zdenka Galová 

Karel Kňourek 

Marie Stopková 

Josef Staroba 

Ing. Jan Gregorovič 
 

Únor 
Emilie Křivánková 

Vlasta Ivanišová 

Blažena Buchtová 

Marie Miklová 

Josef Hasník 

Božena Hynštová 

Josef Beno 
 

Březen 
 

František Penčák 

Božena Machová 

Ing. Karel Figer 

Jozefa Pantůčková 

Kristina Lauerová 

Olga Hrdličková 

Vladimír Zbožínek 

Olga Dolníčková 

Anna Šubová 

Rudolf Vrábel 

Václav Mrkos 

Antonín Hrabal  

Blažena Strbačková 

 
uvede 

v pátek 6. července 2018 

v sále Kina Dolní Dunajovice 

divadelní hru  

Eva tropí hlouposti 
  

Všichni jste zváni  

Začátek v 17 hodin 
 

Více na www.divadlolipa.cz 

 


