
 

 Prezentace a akce místního spolku vinařů 

 
 Dunajovské kopce – spolek 

vinařů byl oficiálně založen v 

roce 2016 a navázal na pětiletou 

spolupráci vinařů z Březí a 

Dolních Dunajovic, kteří 

vyrábějí víno z hroznů 

vypěstovaných v katastru právě 

těchto dvou obcí. Základní 

myšlenkou pro vytvoření spolku 

byla touha propojit vinaře ze 

dvou vinařských vesnic, kteří 

čerpají z jedinečného terroir 

okolních dunajovských kopců. 

 Každoroční hlavní akcí 

spolku je Přehlídka otevřených sklepů, která se v letošním roce konala již po sedmé, a to ve 

dnech 5. – 6. května 2018. Své sklepy otevřelo sedmnáct vinařů, kteří návštěvníkům nabídli 

více jak 119 druhů špičkových vín. Akce je vždy doplněna o bohatý kulturní program: 

cimbálová muzika, vystoupení mužského a ženského pěveckého sboru, pro hosty je připraveno 

různorodé občerstvení formou stánkového prodeje regionálních specialit a potravin, různá 

hudební vystoupení a v letošním roce i večerní vinařská zábava. Ke snadnému přesunu mezi 

obcemi je po oba dva dny pro návštěvníky zajištěna pravidelná autobusová doprava. Letošní 

ročník navštívilo 1 700 milovníků vína z různých koutů naší republiky. Jelikož naším cílem je 

především udržet kvalitu této akce, poslední dva ročníky regulujeme počet návštěvníků 

prodejem limitovaného počtu vstupenek. 

 Další akcí, které se vinaři z „Dunajovských kopců“ zúčastnili, byl čtvrtý ročník 

mezinárodního veletrhu vína Wine Prague 2018, jenž proběhl v Praze na výstavišti PVA Expo 

Praha Letňany ve dnech 21. - 23. května 2018. Třídenní akce se zúčastnilo 272 vystavovatelů 

z České republiky i ze zahraničí a navštívilo jej přes 9 300 návštěvníků. Veletrh Wine Prague 

je prestižní vinařskou událostí, kterou si valná většina profesionálů z oboru ani poučených 

milovníků vína nenechá ujít. 

 Současně s těmito akcemi probíhají i prezentační degustace spolku, během kterých vinaři 

prezentují nejen svá vína a vinařství, ale také svůj region a obce, v nichž působí. O degustace, 

kde lidé mohou poznávat nové vinaře a jejich vína, je stále větší zájem. 

 Poslední akcí, která nás teprve čeká je „Léto otevřených sklepů“. Vinaři si pro návštěvníky 

a milovníky vín připravili možnost posezení a ochutnání ve vinných sklepech bez předchozího 

objednání, a to každý den v týdnu. Aktuální kalendář otevřených sklepů a otevírací dobu 

naleznete na webových stránkách www.dunajovskekopce.cz  a na informačních tabulích v 

obci.      Lubomír Tichý – předseda spolku 

Ročník  XXIII číslo  2  červen 2018      

   



Informace OÚ 

 Ve středu 13. června se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo schválilo hospodaření obce v roce 2017 a následně odsouhlasilo prodej 

pozemků na výstavbu RD na ulici U Vodárny. Stavební práce na inženýrských sítích a 

komunikaci by měly být zahájeny v srpnu tohoto roku. Zastupitelstvo schválilo také 

prodej zahrad v prostoru mezi ulicemi Zahradní a Polní jejich uživatelům.  

 Hospodaření obce v roce 2017 bylo mírně přebytkové, příjmy činily 36,6 mil. Kč a 

výdaje byly 34 mil. Kč.  Hospodaření obce bylo ověřeno auditem, který konstatoval, že 

v hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby. 

 Ještě před jednáním zastupitelstva obce představili pánové Tomáš Sommer a Michal 

Teplý urbanistickou studii zástavby v lokalitě mezi ulicemi Pod Vápenkou a Kostelní. 

Zastupitelstvo vzalo jejich záměr na vědomí. Jedná se o soukromý projekt a investor má 

zájem na vybudování RD v této lokalitě. Investoři informovali, že zahájí jednání s majiteli 

pozemků o jejich zapojení do projektu. 

 V současné době jsou dokončovány práce na rekonstrukci rybníka. Celé dílo by mělo 

být dokončeno v polovině července, kdy by také mělo postupně docházet k napouštění 

rybníka. Kdy bude rybník plně napuštěn, záleží především na množství dešťových srážek. 

Výsadba zeleně kolem rybníka se zčásti uskuteční ještě na podzim a bude dokončena 

v příštím roce. 

 Volby do zastupitelstva obce se uskuteční, podle oznámení prezidenta, 5. a 6. října. 

Počet členů zastupitelstva se nemění, volit se bude opět 15 zastupitelů. 
 Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. 7. 2018 

 

vydávány pouze s 

kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání 

občanského průkazu s čipem), 

i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního 

osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné, 

a k přístupu k identifikačním údajům držitele, 

růkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna 

hromadná výměna dokladů), 

vydávány pouze z důvodu voleb, 

 umožněno vydávat 

občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 

hodin nebo do 5 pracovních dnů, 

rozšířenou působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také 

Ministerstvo vnitra, 

nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí 

dokladu. 

 



Setkání mužských sborů. 
 

 Jak už si nejen naši občané, ale i pravidelní návštěvníci naší obce zvykli, i v letošním 

roce pořádá mužský sbor Dolní Dunajovice v pořadí 10. zpívání mužských sborů „A když 

dojde sobotěnka“.  Zúčastní se mužské 

sbory z Kyjova, Kobylí, Moravské Nové 

Vsi, Korytné, Ratíškovic, Hrubé Vrbky, 

Kunovic, Lipova a Dolních Dunajovic. 

Akce se uskuteční v sobotu 7. 7. 2018 od 

17 hodin na tanečním parketu. Od 19 bude 

beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou 

„Šmytec“. 

 Program letošního jubilejního 10. 

Zpívání mužských sborů bude obohacen o 

křest nového CD, které Mužský sbor 

Dolní Dunajovice na jaře nazpíval, pod 

názvem „V dunajovské dolině“. 

Doufáme, že i na tomto CD si přátelé 

lidové písničky najdou tu svoji oblíbenou. 

 Na závěr bych chtěl oznámit, že máme svoji webovou stránku na adrese 

www.dunajovsti.cz, kde se zájemci mohou blíže seznámit s naší činností. 
Ing. Pavel Bravenec 

 

Kulturní akce v letním období: 
       

Kdy  Co Kdo Kde 

30. 6. 2018  1. prázdninová zábava Spolek rodičů Náves 

6. 7. 2018  17 h Eva tropí hlouposti Ochotníci z Lípy Kino 

6. 7. 2018 21 h Červencová noc TJ Sokol Náves  

7. 7. 2018 17 h Zpívání mužských sborů MaŽ sbor Náves  

21. 7. 2018 21 h Pytlácká noc MS Náves 

4. 8. 2018 14 h Letní slavnosti vína TK  Náves 

24. 8. 2018  Předhodová zábava TJ Sokol Náves 

25. a 26. 8. 2018 Tradiční krojované hody TJ Sokol Náves 

1. 9. 2018 18 h Křídla motýlí – benefiční koncert Náves 

15. 9. 2018 14 h Vinobraní ČZS Náves  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Hodečky 2018 
 

 Čtrnáctka – toto číslo zdobilo plakát na letošní 

dětské, tedy čtrnácté krojované hodečky. Letošní 

stárečka Claudinka Havlásková spolu s dětmi z 

Dunajku se na tuto událost řádně připravovaly. 

Nachystaly si krásná sólečka, ale i několik tanečních 

soutěží, které se střídaly v průběhu dění hodečků s 

vystoupeními dětských souborů, jako hostů. Nejdál to 

k nám měl soubor Lúčánek z Lúky (Horňácko), kteří u 

nás přespali a se kterými jsme se ve večerním programu 

spřátelili. Z nedalekého Krumvíře k nám zavítal soubor 

Pantlička, z Bulhar přijel také Hrozének a podivínská 

Voděnka. Díky přívětivým a milým hostům z Dechtic, 

kteří byli pozváni dunajovským klubem důchodců, se 

na hodečkách bavilo a tancovalo do večerních hodin, 

kdy jsme se se všemi písní rozloučili. Opět jsme po 

celou dobu hodečků měli letní horké počasí, které nám ale nevadí, a i přesto se dokážeme 

radovat a bavit.  

 S příchodem léta se v Dunajku nemůžeme dočkat nejoblíbenější části našich akcí – 

TÁBOR. Kosmickou rychlostí vystartujeme na přelomu července galaxií na záchranu 

vesmírného galaktického systému. Dobrodružství, na které si v 80ti členném týmu 

táborníků můžeme troufnout. 

 Reportáž z dění hodečků lze vidět na webových stránkách RTVJ televize: www.rtvj.cz. 
   Za Dětský národopisný soubor Dunajek, z.s., Marcela Kurucová 

http://www.rtvj.cz/


Úspěchy našich žáků 
 

 Jak známe Turold? 

  

 Další ročník stejnojmenné 

soutěže, kterou pravidelně pořádá 

DDM Mikulov ve spolupráci s 

CHKO Pálava, je za námi.  Soutěž 

je určena pro pětičlenné týmy 

složené z žáků druhého stupně a 

účastní se jí řada škol z našeho 

regionu. Všechny týmy nejprve 

absolvovaly přednášku, kterou vedl 

p. Matuška z CHKO Pálava, a poté 

se připravovaly individuálně (např. 

studiem informačních brožur). 

Letošní ročník soutěže se 

uskutečnil ve čtvrtek 24. 5. 2018 v 

areálu přírodní rezervace Turold. Na celkem osmi stanovištích bylo potřeba prokázat nejen 

přírodovědné znalosti, ale také řadu dovedností (práce v týmu, vyjadřovací schopnosti, 

orientace na mapě, pohyb v terénu). Náš tým nakonec obsadil velmi pěkné třetí místo a 

jeho členové byli odměněni zajímavými cenami. 

 Děkujeme všem za reprezentaci školy.                                       Mgr. Bronislava Trčková 

 

 Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů BESIP 

 

 Čtyřčlennému týmu naší školy se v letošním roce podařilo 

zvítězit v okresním kole 

v Břeclavi a reprezentovat náš 

region na krajském kole 

v Hustopečích. Všichni 

soutěžící absolvovali pět 

zajímavých disciplín – jízdu 

zručnosti, kde překonávali 

různé překážky (průjezd 

brankou, slalom, šikmé prkno, 

káču, převoz kelímku s 

vodou,…), při práci s mapou 

hledali nejkratší a nejbezpečnější cestu městem na kole, 

při první pomoci prováděli ošetření úrazů na 

figurantech, znalosti dopravních předpisů ukazovali při 

jízdě na dopravním hřišti a u testu pravidel silničního 

provozu. Náš tým v krajské konkurenci obsadil krásné 2. místo a získal hodnotné ceny – 

pohár, sluchátka, světla na kolo,.. 

 Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. 
                                                              Simona Buchtová, 9. třída, Mgr. Bronislava Trčková 

 



Informace z mateřské školy 
 

 V letošním roce přišlo 

k zápisu do naší mateřské školy 

celkem 32 dětí, z nichž 23 bylo 

přijato. Ve školce bude tedy 

otevřena nová, třetí třída a do 

kolektivu přibude nová paní 

učitelka. Vytvořena bude třída 

předškolních dětí, ostatní děti 

budou ve dvou smíšených 

třídách. 

 Během letních prázdnin je 

provoz mateřské školy zajištěn 

po celý červenec s výjimkou 

pondělí 30. července a úterý 31. 

července, kdy již bude z 

provozních důvodů uzavřena. V měsíci srpnu je mateřská škola uzavřena. Na děti se 

budeme těšit v novém školním roce od pondělí 3. září 2018. 

 Rodiče nových dětí zveme ve čtvrtek 30. srpna 2018 na informativní schůzku, která 

začne v 17:00 hodin. Tato schůzka, bude spojena s přednáškou paní Mgr. Vlkové, která 

rodičům poradí a předá jim své zkušenosti s adaptací dětí do mateřské školy. Je naší 

snahou dětem vstup do mateřské školy co nejvíce usnadnit a zpříjemnit. Proto Vás rádi na 

schůzce uvidíme a také my zodpovíme Vaše případné otázky týkající se nástupu dětí do 

mateřské školy.      
Veronika Cenková, vedoucí učitelka MŠ 

 

Z tenisového klubu 

 

 Neutuchající zájem ze strany mládeže o tenis a ochota trenéra přijímat další členy nás 

donutila k rozhodnutí přebudovat stávající volejbalový kurt na plnohodnotný tenisový. 

 Z vlastních zdrojů a za 

přispění většiny členů se podařilo 

ve velice krátkém čase dostat kurt 

do hratelné podoby. Největší díl 

práce má „na svědomí“ Pavel 

Gala, bez jehož techniky a 

nasazení bychom takové dílo 

nikdy nedotáhli do konce. Během 

měsíce června „dorazíme“ 

oplocení a chodník, čímž bude 

celé dílo připraveno na 

plnohodnotné turnajové klání naší mládeže pod hlavičkou tenisového svazu.  

 Nejbližší termín bude 30. června, 3. ročník Dunaj Cup mladších žáků a žákyň. 

Přijďte povzbudit naši mládež.       
      Jiří Schnelly  

 



Májové zpívání 
 

 Po krátké přestávce, asi jeden rok, se ženský sbor rozhodl znovu uspořádat na placu 

setkání folklorních sborů pod názvem „Májové zpívání". A tak v sobotu 26. května 

odpoledne se k nám začaly sjíždět ženské sbory z Velké nad Veličkou, Dolních Bojanovic, 

Bulhar, Ostrožské Nové Vsi a samozřejmě jsme pozvaly dva mužské sbory MS 

Starobřeclavjané a Záhoráci Smolinčané. Na každém našem zpívání vystupují i taneční 

soubory a letos přijal pozvání Dětský folklorní soubor Břeclavánek s CM a sólisty. Bylo 

velice příjemné vyslechnout si vystoupení Amálky Kovacsové, která se účastní velmi 

úspěšně soutěží ve zpěvu na Podluží, kde obsadila II. místo ve své kategorii, Pavel Karlík, 

který zpíval v duetu s Aničkou Drobiličovou, primáškou CM Břeclavanek a také v 

mužském duetu s Radimem Helešicem. Všichni tři jmenovaní se stali vítězi ve zpěvu na 

slavnostech v Tvrdonicích v letech 2017 a 2018. Po skončení pěveckého odpoledne 

vyhrávala k tanci i poslechu DH Pivoňka. 

 K dobré náladě po celé sobotní odpoledne nám přispěli i místní podnikatelé, a 

považujeme za velmi nutné jim poděkovat za pomoc. Dovolím si je všechny vyjmenovat:  

Vinařství  - Holec, Zámečník, Volařík, Volavka, Mlýnek, Pitra, Baláž, Bařina, Holacký, 

Matula, Říman, Šebesta, Šoman, Velecký, Karlík Petr a Hodoň Miloš. Pekařství Mája a 

Pizzeria Luciana.  Všem, kteří se této akce zúčastnili, chceme poděkovat a věřím, že se 

budeme setkávat častěji, protože písničky jsou dobrým kořením pro radost i samotný život. 
        Zdeňka Karlíková 

 

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací z rozpočtu obce v roce 2017 
DNS Dunajek - 85 000 Kč; Klub důchodců DD - 10 000 Kč; Mužský a ženský pěvecký 

sbor - 15 000 Kč; TJ Sokol - 135 000 Kč; Tenisový klub DD - 45 000 Kč; Spolek rodičů 

– 15 000 Kč; Myslivecké sdružení Slunný vrch - 20 000 Kč; Kulečníkový klub DD – 

15 000 Kč; Biliculum Mikulov – stacionář - 20 000 Kč; Římskokatolická farnost – 

50 000 Kč; Malovaný kraj – 4 000 Kč.   CELKEM  414  000 Kč 
 



 
 

 

 

Narození 

 

Březen 
 

Matyáš Konečný 

Ondřej Uchytil 

Václav Koláček 
 

Duben 
 

Kryštof Chalupa 
 

Květen 
 

Ester Kočíbová 

Tereza Ondrašíková 

 

 

Svatby 

 

Květen 
 

Roman Havlásek – Dolní Dunajovice 

Magdaléna Ďurčiová – Dolní Dunajovice 
 

Vladislav Duda – Dolní Dunajovice 

Natalija Vasylivna Rovenska – Ukrajina 
 

Tomáš Kratochvíl – Dolní Dunajovice 

Zuzana Laurenčíková – Dolní Dunajovice 

 

Červen 
 

Martin Šuba – Dolní Dunajovice 

Petra Zápecová – Drnholec 
 

Vlastimil Ryšánek - Dolní Dunajovice 

Yveta Dobšíčková – Dolní Dunajovice 
 

Josef Šuba – Dolní Dunajovice 

Martina Pleváková – Uherské Hradiště 
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Společenská kronika     
 

 

Jubilea 
 

Duben 
 

Markéta Malíková 

Marie Slezáková 

Marie Šrotová 

Albert Kolka 

Marie Šimoníková 

Veronika Válková 

Marie Pekaříková 

Alois Štěpnička 

Ivan Míča 

Ludmila Moravčíková 

Jindřiška Valíčková 

Antonín Kopřiva 
 

Květen 
 

Jiří Pavlát 

Blaženka Chludilová 

Marie Šenkeříková 

Jiřina Langová 

Jaroslava Svobodová 

Štěpánka Studýnková 

Leopoldina Konečná 

Emilie Pátková 

Miluše Vrábelová 

Milena Schnellyová 
 

Červen 
 

Olga Pitrová 

Stanislav Lačík 

Ludmila Studýnková 

Věra Šůstková 

Pavel Zonyga 

Jaroslava Malá 

 

Úmrtí 
 

Květen 
 

Marie Hrabcová     95 let 

Ludmila Kopřivová    89 let 


