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Poznáte je?  

Další generace možná už ne... 

Postarejme se,
aby se na ne nezapomnelo.
Více informací uvnitr cisla.
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Informace z obce 

 Letošní rok jsme zahájili velmi čilým stavebním ruchem. 
Nejprve začalo budování chodníků v ulici Nová a na něj nava-
zovalo dokončení rekonstrukce chodníků v ulici Polní. V sou-
časnosti se ještě dokončuje oprava napojení ulice Nová na ulici 
Zahradní (firma COLAS). Současně probíhá budování nového 
sběrného dvora na ulici Zemědělská (Alveca Czech), i zde jdou 
práce dobře, jenom dodávka části vybavení se zpožďuje vinou 
stávající pandemické situace. Vybrali jsme již také zhotovitele 
na stavby, které budou v nejbližší době zahájeny. Na prodlouže-
ní inženýrských sítí v ulici Rudé armády – směr na Březí bude 
pracovat firma MBQ Mikulov, výměnu oken ve škole v červenci 
realizuje firma RI okna a zateplení stropů firma F&K&B Břeclav. 

 24. března se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitel-
stva obce. Hlavním bodem bylo schválení hospodaření 
obce za rok 2020, příjmy činily 37.061.000 Kč a výdaje byly 
36.707.000 Kč. Na tomto jednání zastupitelstva byly rovněž 
schváleny příspěvky na činnost místním spolkům v celkové 
výši 342.500 Kč. Dále zastupitelstvo schválilo novou vyhláš-
ku o místním poplatku z pobytu, kterou bylo nutno přijmout 
z důvodu změny zákona. Protože parlament v závěru roku 
změnil také zákon o nakládání s odpady, muselo zastupitel-
stvo schválit navýšení ceny za svoz odpadů s firmou STKO 
Mikulov a na zářijovém zastupitelstvu se bude schvalovat 
i nová místní vyhláška o nakládání s odpady a poplatku za 
svoz, který bude pro příští rok nutné navýšit. V roce 2020 
vydala obec za nakládání s odpady částku 2,09 mil. Kč a na 
poplatcích a platbách obdržela 1,2 mil. Kč, v letošním roce 
budou výdaje jistě vyšší při stejných příjmech. 

 Dne 21. dubna se konalo mimořádné zasedání zastupitel-
stva obce. Jednání mělo pouze dva body. Prvním bodem bylo 
schválení přijetí dotace na zpracování projektové dokumentace 
na rozšíření ČOV od Státního fondu životního prostředí ve výši 
1.664.000 Kč. Druhým bodem jednání bylo schválení zadání 
změny č. 2 územního plánu obce.
 Současná situace nám neumožňuje plánovat konání kultur-
ních a společenských akcí, víme, že některé spolky se připravují 
a ihned jak to bude možné, jsou připraveny kulturní akce uspo-
řádat. Obec jim bude při jejich aktivitách nápomocna.

Josef Hasník, starosta obce

Naučná stezka

 Na Dunajovických kopcích vznikne netradiční stezka pro 
pěší návštěvníky.
 Do konce roku 2022 na Dunajovických kopcích vznikne 
stezka, která místní i turisty provede po nejzajímavějších kou-
tech této přírodně i kulturně cenné lokality, zaujme je originál-
ním provedením a zábavnou formou je seznámí s hodnotami 
tohoto místa. Stezka je navržena tak, aby sloužila zejména pě-
ším návštěvníkům Dunajovických kopců a byla zajímavá i pro 
rodiny s dětmi. Trasa vychází z přírodního parkoviště, které 
v současné době buduje obec Dolní Dunajovice, je dlouhá asi 
6 km, vede po cestách i mimo ně a celkem má 11 zastavení. 
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dené na otočných válcích, mapy na oválných nebo kruhových 
deskách. Kovové prvky budou neseny akátovými sloupky, které 
jsou přirozenou součástí krajiny vinohradů. Kombinace dřeva (čis-
tě přírodního materiálu) a kovu (symbolu přírody zkulturněné člo-
věkem) bude symbolizovat hlavní sdělení stezky, tedy že Duna-
jovické kopce představují unikátní území, kde se snoubí přírodní 
skvosty s vysokou kulturní hodnotou lokality (podrobněji níže).
 Příklady panelů stezky. Zleva: úvodní panel (součást poseze-
ní), panel s ilustrovanou mapou, panel s příběhem v obrazech 
na otočném válci (autor: L. Vlachová). Materiál: akátové dřevo 
a nerezový kov.

Hlavní sdělení stezky
 Nevysoký hřeben Dunajovických kopců byl odpradávna kul-
turní krajinou, tedy místem, kde hospodařili lidé. Od zemědělské-
ho hospodaření se začalo ustupovat až během druhé světové 
války a po ní se tato situace dále prohlubovala — následova-
lo vysídlení původních obyvatel a později kolektivizace a me-
chanizace zemědělství. Plošné hospodaření se však do jejich 
zvlněné krajiny nehodilo, a proto zde zůstal poměrně rozlehlý 
kus spontánně zarůstající přírody. Na historické hospodaření na 
kopcích tak zbyly už jen do krajiny vepsané vzpomínky — pozů-
statky „na motyku“ obdělávaných terásek, reliéfy úvozových cest 
nebo ovocné stromy roztroušené po obvodu zaniklých políček.
 Zároveň se však na Dunajovických kopcích až do dnešních 
dní zachovaly reliktní druhy rostlin, patřící hned k několika růz-
ným historicko-botanickým fenoménům. Tyto fenomény jsou 
příběhy, které nám dávají nahlédnout do dávné minulosti krajiny, 
každý do jiného období. Katrán tatarský a pelyněk Pančićův jsou 
druhy otevřených suchých stepí, jimž se na území jižní Moravy 

Úvodní zastavení bude součástí posezení na odpočinkovém 
místě vedle přírodního parkoviště, kde trasa začíná i končí. Jed-
notlivá sdělovaná témata budou zpracována ve formě příběhů 
v obrazech („komiksů“) a ilustrovaných map.

zastavení téma forma sdělení

úvodní hlavní sdělení stezky mapa s trasou 
   a zastaveními + 
   úvodní slovo; 
   součást posezení

1  Rochusberg — kaple,
  kříž, Kaple cestou příběh v obrazech

2  Zemědělské hospodaření
  před 2. sv. válkou příběh v obrazech

3  Stepní vegetace —
  pelyněk Pančićův příběh v obrazech

4  Vinohrady a staré
  viniční trati ilustrovaná mapa

5  Odsun obyvatel po válce příběh v obrazech

6  Velká Slunečná příběh v obrazech

7  Vývoj území po 2. sv. válce,
  ochrana přírody příběh v obrazech

8  Stromy na
  Dunajovických kopcích ilustrovaná mapa

9  Stepní běžci příběh v obrazech

10  Mandloň nízká příběh v obrazech

 Nosičem informace bude nerezový kov černobíle potištěný 
speciální metodou, aby byla zajištěna odolnost vůči slunečnímu 
záření a povětrnostním vlivům. Příběhy v obrazech budou vyve-
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nejvíce dařilo snad během poslední doby ledové. Bažanka vej-
čitá, srpice karbincolistá a drobný keř mandloň nízká jsou druhy 
reliktní lesostepní krajiny, jež byla ve střední Evropě hojně rozší-
řená v době raně poledové. Reliktní druhy jsou jakýmsi botanic-
kým dědictvím, skrze které k nám toto místo promlouvá z mno-
hem dávnější historie, než by se mohlo na první pohled zdát.
 Relativně nízký, ale přesto nápadný hřeben Dunajovických 
kopců byl tedy sice po dlouhá léta začleněn do kulturní krajiny, 
nikdy však nebyl jen její běžnou součástí.
 Inspirací pro stezku je článek, který jsme uveřejnili ve Sbor-
níku Regionálního muzea v Mikulově RegioM. Článek je k pře-
čtení a ke stažení zde: https://www.rmm.cz/regiom/2018/
prokesova_chytry_botanicky_unikat.pdf. Na scénáři stezky se 
spolu se mnou podíleli Jan Miklín, kolega geograf ze Správy 
CHKO Pálava, a Josef Šuba, historik a etnograf Regionálního 
muzea v Mikulově. Design panelů navrhla Lucie Vlachová, která 
bude rovněž tvořit ilustrace.
Rozpočet stezky (bez vyčíslení finanční hodnoty dobrovolnic-
kých prací) činí 270.000 Kč. Od nadace RWE Gas Storage CZ, 
s.r.o., máme již přislíbeno 100.000 Kč, další prostředky shá-
níme. Vedle obcí Dolní Dunajovice a Březí na tomto projektu 
spolupracujeme také se spolkem vinařů Dunajovské kopce, 
s nímž jsme dohodnuti, že tato pěší stezka bude vznikat v sou-
ladu s „Vlašákovou stezkou“ (pro cyklisty i pěší), kterou plánují 
vinaři. Aktuálně dáváme dohromady společný koncept, aby-
chom docílili toho, že provedení stezek bude ladit, na panelech 
se nebudou opakovat stejné informace, stezky na sebe budou 
navazovat a dávat smysl jako celek.

Helena Prokešová
Okrašlovací spolek Mikulov

Správa CHKO Pálava

QR kód pro článek ve Sborníku
Regionálního muzea v Mikulově
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vili na malém hřišti několik nových aktivit pod širým nebem. 
Jednotlivé hry a jejich pravidla můžete najít na našem face-
booku a na vývěsce u školy. Doufáme, že se vám náš nápad 
bude líbit a že bude po dlouhou dobu dělat radost nejen dětem, 
ale i nám dospělým…
 Místo tradičního pálení čarodějnic jsme vytvořili stezku, kte-
rou provázela čarodějnice Uršula. Tady si mohl každý vyzkou-
šet, co všechno musí správná čarodějnice ovládat. Opět byly 
připraveny dvě varianty obtížnosti. A na konci měli být všichni, 
kdo plnili úkoly, odměněni pamětní medailí, leteckým průkazem 
a malou sladkostí.
 Víte, co nás ale velmi mrzí, kazí nám radost a dokáže nás 
opravdu rozzlobit? To, že se najdou takoví jedinci, kteří nám naši 
snahu a práci doslova ničí. V případě Dubínkovy stezky se na-
šel někdo, kdo nám opakovaně ničil stanoviště a z toho důvodu 
byla stezka předčasně ukončena. V případě čarodějnické stez-
ky se zase našli tací, kteří se nestyděli ukrást odměny, určené 
pro všechny návštěvníky. Stalo se to již první den, co byla stezka 
v provozu. Následující den jsme vše doplnili, ale bohužel se vše 
opakovalo. Dále jsme již poklad nedoplňovali a stezka tak přišla 
o pomyslnou třešničku na dortu a děti přišly o čarodějnickou 
památku a závěrečnou radost z pokladu.
 V naší činnosti (nejen) pro děti chceme pokračovat i nadále. 
Těšíme se na dobu, kdy se s vámi budeme moci bez omezení 
opět setkávat na našich již tradičních akcích.

Za Spolek rodičů Lenka Holacká

TVOŘÍLEK aneb Velikonoce pro Dunajovice 

 Tato výzva nejen pro všechny tvořivé, byla vyhlášena něko-
lik týdnů před Velikonocemi s podtextem „VELIKONOCE NÁS 
BAVÍ“ A bylo tomu tak?
 Přichystali jsme soutěž pro děti i dospělé s velikonoční temati-
kou, s pravidly vytvořit z jakéhokoli materiálu velikonoční výrobek, 
kde se fantazii meze nekladly! Od malinkých až po gigantické 
výtvory a jedinečných možností se v parčíku u velkého lisu a pa-
mátníku knížete Tiefenbacha začaly objevovat první výtvory, které 

Aktuality ze Spolku rodičů 

 Chtěla bych napsat pár řádků o tom, jak funguje Spolek ro-
dičů v současné situaci. Už je to více než rok, co nemůžeme 
pořádat akce, tak jak jsme byli zvyklí a jak je znáte i vy. Jsme 
spolek, zabývající se pořádáním akcí převážně pro děti. Proto 
jsme hledali způsob, jak udělat radost právě jim. Jak je zabavit 
v dlouhé době odloučení od školy, školky, kamarádů i zájmo-
vých kroužků. Jestli se nám to povedlo, můžete posoudit sami. 

 V březnu jste mohli navštívit Dubínkovu stezku, se spoustou 
zábavných úkolů, týkajících se lesa a přírody. Mohli jste zde nalézt 
dvě varianty obtížnosti úkolů, aby se mohli zapojit opravdu všich-
ni. Na konci stezky čekala na malé návštěvníky drobná odměna.
 Pro všechny malé i velké příznivce zábavy venku, jsme 
v průběhu dubna ve spolupráci s obcí Dolní Dunajovice připra-

6
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počínaly zdobit tento park. Výrobky v parku tvůrci připevňovali na 
zvolené místo, vyfotili, popsali jej svým jménem (třeba i skupina) 
a začali posílat do fotoalba „Naše výrobky“ na facebooku.

 Všichni věděli, že výrobky neměly ničit porosty v parku, 
proto je zde rozmísťovali s rozvahou. Bohužel se našel někdo, 
kdo poničil a dokonce odnesl některé z výrobků.
 Přesto věříme, že jsme si všichni krásné a obdivované mís-
to opravdu užili. Když jsme se vydali do parčíku, viděli jsme 
spousty výrobků. A proč? Inspirovali jsme se a parčík vykvetl 
v krásnou výstavní plochu, kterou navštívilo mnoho lidí. A to 
byl cíl. Udělat známá místa krásnější. A povedlo se, nemyslíte?
 Nezávislá porota zvážila všechny varianty a vyhodnotila, 
který výrobek v našem krásném parčíku je ten NEJ. Možná 
jste také měli své favority, ale opravdu bylo těžké vybrat 
TEN NEJ.

 A jak ocenit malé i velké tvůrce? Paní Jitka Benová nachys-
tala speciální odměny pro všechny kreativní, kteří umístili své 
výrobky do parčíku. Kde si odměnu vyzvednout? Neváhejte, 
nebojte se a zajděte si pro nachystané odměny do obchůdku 
u parčíku, k paní Martě Filipové.  A co bude odměnou? JEDINEČ-
NÝ odznak, který vás opravňuje být pyšným tvůrcem v soutěži 
„TVOŘÍLEK aneb Velikonoce pro Dunajovice“. Tento odznak 
(připínací placku) si můžete umístit na váš oděv, na batůžek, kde 
uvidíte, že na sebe můžete být pyšní, že jste přispěli svým vý-
robkem do parčíku. A druhá odměna je pro vás, tvořivé. Motýlek 
k dotvoření, z pěnového materiálu s kolíčkem, protože víme, že 
jste šikovní. Budeme rádi, když nám pošlete fotku vámi vyrobené-
ho motýlka, budeme se na všechny motýlky od šikulek moc těšit.
 Moc děkujeme za to, že jste si dodali odvahu, vytvořili jste 
něco pro všechny k obdivování a že jste v tom s námi, že si 
umíte udělat život kreativní, pestrý a půvabný.

Za DNS Dunajek všechny ochotné maminky 

 A snad jsem na nikoho nezapomněla, vytvořila jsem album 
všech výrobků, můžete se kochat zde:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=marcela.kuru-
cova.3&set=a.3977327148993930

Dunajek o prázdninách

 „Spokojené dětství je základ života“
 Užité dětství plné sociálních vztahů a tolerance, vzájemné 
spolupráce… to je základ života!!!
 A dny na táboře — každý den je jedinečný, každé dítě je jedi-
nečné, a tak i každá naše myšlenka, pomocí které vtiskneme to 
nejmocnější… zážitek a prožitek.
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 Co na jednání zaznělo:
 Podmínky pro rok 2021 budou vycházet z loňských pravidel 
pro pořádání táborů.
 Pravděpodobně se však dočkáme povinného testování 
dětí (min. 72 hodin před odjezdem a nebo na oficiálních tes-
tovacích místech. Kapacita testovacích míst je dle statistik 
dostatečná.)
 U menších táborů se jednalo o možnosti přípravy stravy 
a pomoc v polní kuchyni bez omezení.
 Zdroj: Česká rada dětí a mládeže
 V září se těšíme na další, kteří by se chtěli naučit spoustu no-
vých písniček a tanců. Zkoušky pravděpodobně budou i nadále 
v pondělí a ve čtvrtek v tělocvičně základní školy od 16 hodin.
 Sledujte na webu www.dunajek.cz 
 Začneme už snad nacvičovat vše nové!

DNS Dunajek, Marcela Kurucová

Poznáte je? 

 Mnozí z nás občas rádi sáhnou po rodinných fotoalbech, aby 
zavzpomínali na doby dávno minulé, na chvíle s blízkými, kteří už 
nejsou mezi námi, na dobu svého dětství nebo dětství svých dospě-
lých dětí. Zkrátka, ponoří se do nostalgických vzpomínek a vrací se 
hluboko do rodinné paměti. Svou paměť však nemá jen rodina, ale 
může ji mít i vesnice nebo město.
 V takové paměti toho může být uchováno opravdu mnoho. 
Mění se konkrétní místa, ulice, veřejná prostranství. Staré domy 
jsou přestavovány nebo rovnou ustupují moderní zástavbě. Vzpo-
menete si třeba na řadu domků, na jejichž místě je dnes parčík na-
proti restauraci Praha? Nebo na patrový dům, který stával naproti 
nákupnímu středisku? Takových zmizelých míst bychom mohli 
vyjmenovat celou řadu. A pak jsou tu samozřejmě lidé, kteří ak-
tivně utvářeli obecní paměť. Nejvýraznější stopu zanechali ti, kteří 
aktivně působili ve veřejných funkcích. Tak třeba lékař a předseda 
MNV MUDr. Fiala, ředitel školy a správní komisař Bohuslav, farář 
Sýkora, dlouholetý předseda MNV Pernica, ředitel školy a kronikář 
Válka, učitel Rampula a tak dále a tak dále. Ale člověk se nemusel 

 Stále držíme ojedinělou cenu za podpory Obce Dolní 
Dunajovice a to i proto, že všichni, kteří se o to „vaše nejcen-
nější“ (vaše děti) starají, jezdí bez nároku na honorář. Proč? 
Protože nás všechny to moc baví a naplňuje, když si to vaše 
i naše děti užijí. A o tom to je ;)
 A jak to bude letos s tábory?
 TÁBORY DOSTALY ZELENOU! Jupíííí!
 Česká rada dětí a mládeže: Sešli jsme se s hlavní hygi-
eničkou ohledně pořádání táborů. „Předběžně jsme dostali 
skvělou zprávu, že tábory budou povoleny! Ladíme podmínky 
a samozřejmě se nesmí zásadně zhoršit epidemiologická si-
tuace,“ prozradil ředitel kanceláře Ondřej Šejtka.
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veřejně angažovat, aby v obecní paměti zanechal svou stopu. Mohl 
být členem Sokola, dobrovolným hasičem, stárkem o hodech 
nebo aktivním členem Brigády socialistické práce. Ale mohl být 
i traktoristou, prodavačkou, pošťákem, nebo mohl krmit dobytek 
v JZD. V Dolních Dunajovicích ale žil, měl tu přátele, chodil na ple-
sy nebo sledovat fotbal a dnes je pochován na zdejším hřbitově.
 Někteří z vás si zmíněná jména ještě vybaví nebo si k činnostem 
a povoláním dokážou dosadit i příslušná jména. Zkusili jste to? Vyba-
vily se vám jejich tváře? Jiným už ale nic moc neřeknou a s dalšími 
generacemi zůstanou v obecní paměti jen jména, zapsaná v knihách 
a archivních pramenech nebo tito lidé zmizí z paměti úplně. A to by 
byla škoda. Myslím, že je důležité si připomínat jejich tváře, dozvědět 
se, co dělali, jak se do života naší obce zapojili. A podobně to platí i pro 
různá místa, domy, stará zákoutí. Ani ta bychom neměli zapomenout.
 Proto bych rád vytvořil dunajovický fotoarchiv, v němž bychom 
společně shromáždili fotografie ze života naší obce, kde bychom 
identifikovali osoby a místa na nich zachycené. V ideálním případě 
bychom pak fotografie uložili na jedno místo (internetovou stránku), 
kde by si je každý mohl kdykoli prohlédnout. K tomu však ještě po-
vede dlouhá cesta a bude záležet i na ochotě vás, občanů Dolních 
Dunajovic, zda se budete chtít na uchování paměti naší obce podílet 
a svým dílkem k ní přispět. V první řadě se pokusím shromáždit 
veškeré fotografie, uložené na obecním úřadě a pokusím se je roz-
třídit. Bude-li na podzim možné se setkávat, chtěl bych zorganizovat 
pamětnické besedy, kde bychom se společně pokusili osoby na fo-
tografiích rozpoznat. Zároveň budu rád, když se zapojíte i vy. Pro-
hlédnete vaše fotoalba, proberete šuplíky s fotografiemi a zkusíte 
vybrat snímky, které zachycují život v naší obci, různé akce, události, 
snímky ze zaměstnání, ze školy nebo snímky lidí, kteří tu kdysi žili 
s námi. Vaše fotografie mi můžete předat osobně (U Vodárny 702), 
nechat je na obecním úřadě, můžeme se domluvit přes e-mail 
(pepa.suba@gmail.com) nebo jiným způsobem. Zapůjčené foto-
grafie převedu do digitální podoby a vaše snímky vám zase vrátím 
zpět. A pokud na ně doma nemáte místo, můžeme se samozřejmě 
domluvit, že zůstanou uloženy ve vhodných podmínkách v obecním 
fotoarchivu. Takže prosím, žádné fotografie z naší obce rozhodně 
nevyhazujte, mají svou hodnotu! Podaří-li se postupně shromáždit 
větší množství fotografií, pokusím se pak zajistit i jejich prezenta-
ci, inspirací je mnoho. Takové fotografie by pak samozřejmě bylo 
možné využít k různým tematickým výstavám, pro příští publikace 
o naší obci nebo k jiným aktivitám.

 Ale to už bych předbíhal. Teď je našim úkolem, zachovat pa-
měť naší obce i pro další generace. Protože my je ještě pozná-
me, ale ti, co přijdou po nás, už by na ně mohli zapomenout… 
A to by byla škoda…

Josef Šuba

Stařenka vzpomíná 

 Na fotografii jsou české děti školního roku 1945—1946, kte-
ré ke sv. přijímání připravil pan kaplan Josef Valoušek.
 Některé připomenu: Mirka a Slávek Bravencovi, Jarek Dolina, 
František Jakubčík, Vašek Kratochvíl, František Mokrý, Josef  
Hanuška, Karel Bohuslav, Václavík, Vacula, Božena Veselá, 
Danuše Vašíčková a určitě byl u přijímání i Rostislav Kydal, který 
si asi při společném fotografování odskočil, protože fotografii, 
kde je v páru se spolužákem mám a on tam natahuje svíčku 
a chlubí se, že ji má nejdelší.
 V době mého dětství tomu bylo tak, že sedmi a osmile-
té děti, které zvládly základy výuky náboženství (náboženství 
bylo běžným předmětem jako třeba dějepis) chodily koncem 
školního roku ke sv. přijímání. Před prázdninami ale bývala 
také vizitace. Do kostela přijel z Mikulova pan děkan s několi-
ka pány faráři, děti se ráno místo ve škole shromáždily v kos-
tele (tedy ty, co byly římsko-katolického vyznání, což v té době 
bylo 96—97 %). Ti nejmladší seděli v prvních lavicích a po-
stupně podle věku, deváťáci nakonec. Pan děkan chodil podél 
lavic, vysvětloval některé věroučné pravdy a přitom zkoušel 
děti, co umí. Potom po poradě s ostatními pány faráři určil, 
kteří dva žáci z každého ročníku postupují do Biblické soutě-
že, která se konala v piaristickém klášteře v Mikulově. Jeden 
rok jsem tam byla za naši třídu s Mařenkou Cupalovou, nyní 
Šimoníkovou. Soutěžilo se ve znalosti katechismu, v rychlosti 
orientace v bibli, zkoušelo se také, zda umíme zpaměti odre-
citovat začátky všech evangelií, největší frekvenci mělo evan-
gelium sv. Jana. Bylo to bezva.

Olga Dolníčková

9
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přesunula do online prostoru. Pro všechny zúčastněné to 
bylo velmi náročné. Pro učitele, ale zejména pro děti a jejich 
rodiče. A právě jim bychom chtěli touto formou poděkovat. 
Dětem děkujeme za to, jak to všecko zvládaly. A maminkám, 
tatínkům, babičkám a všem ostatním děkujeme za to, že to 
dětem zvládat pomáhali.

ZŠ informuje 

 Na stránkách červnového vydání zpravodaje z jiných let 
můžete většinou číst o tom, co všechno děti ve škole za-
žily, na jaký výlet či exkurzi společně vyrazily. Letos je ale 
všechno jinak. Končí školní rok, který byl v mnoha směrech 
naprosto výjimečný. Především tím, že ve škole reálně děti 
strávily pouze několik týdnů a většina školních aktivit se 
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seznámili jsme se zajímavými údaji o vzniku, výkonu, provozu 
i budoucnosti této jaderné elektrárny. Pomocí poutavých pre-
zentací a za asistence velmi přátelské a erudované paní prů-
vodkyně jsme si ověřili naše znalosti. Dále jsme se ujistili o tom, 
že při dodržení všech povinných nařízení jde o elektrárnu velmi 
bezpečnou, která je bezemisní a pro životní prostředí tudíž pří-
větivý zdroj elektrické energie.
 Žáci nakonec zodpověděli kontrolní otázky a nejpozor-
nější z nich si odnesl i drobnou cenu v podobě roztomilého 
„plyšáka“. 

Mgr. Vladimír Mikel, ředitel školy

Jaro v mateřské škole 

 Letošní jaro se neslo opět ve znamení distanční výuky. Poku-
sili jsme se proto alespoň na dálku dětem zpestřit jarní dny. Na 
každý týden jsme naplánovali tematické stezky po vesnici i na 
zahradě mateřské školy s výchovně vzdělávacími úkoly. Během 
uzavření mateřské školy prošly všechny třídy důkladným úkli-
dem, dezinfekcí hraček a malou přestavbou. Všechny třídy jsme 
vybavili novými židlemi a stolečky pro děti i paní učitelky.

11

 Dříve než všem popřejeme krásné prázdniny, dovolte nám 
ještě pár informací k nadcházejícím týdnům. Hned 28. června 
bude na budově školy zahájena kompletní výměna oken smě-
rem z ulice a také zateplování půdy. Pro žáky to znamená, že 
vysvědčení dostanou už v pátek 25. června. Také v okolí mateř-
ské školy bude o prázdninách poněkud rušněji, protože se bude 
stavět nové oplocení areálu. Dále připomínáme, že některé pří-
městské tábory, které letos škola pro děti připravila, nabízejí ješ-
tě volná místa. V jednání je i konání tzv. doučovacích kempů pro 
děti. Bližší informace nejen o nich najdete na stránkách školy. 
 A teď už všem přejeme krásné prázdniny a zaslouženou 
dovolenou!

 Kolektiv učitelů ZŠ

Virtuální exkurze do Jaderné elektrárny 

 Prohlédnout si vodní turbínu, virtuálně zkusit teplotu kotle, 
rozhlédnout se z vršku větrné elektrárny nebo nahlédnout až do 
útrob jaderného reaktoru, to vše lze během unikátních virtuál-
ních prohlídek infocenter Skupiny ČEZ.

 I naše škola využila této nabídky a spolu s 9. třídou jsme při 
online výuce zavítali do Jaderné elektrárny Dukovany. Během 
jedné vyučovací hodiny jsme se virtuálně přenesli do Dukovan, 
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špekáčků. Všechny děti dostaly diplom za správně splněné 
úkoly. Veškeré akce školní družiny samozřejmě proběhly za 
dodržení hygienických a bezpečnostních podmínek.
 Kolektiv školní družiny přeje všem krásné a slunečné dny.

Gabriela Nebenfűhrová, vedoucí vychovatelka

Tenisový klub Dolní Dunajovice 

 Tak jako v běžném životě, tak i do světa sportu vstoupily 
omezení v rámci boje s pandemii COVID 19. I přes tyhle pro-
blémy vedení klubu nezahálí. V současné době vyřizujeme sta-
vební povolení a další nutnou dokumentaci k podání žádosti 
o dotaci k přístavbě sportovní haly. Jedná se o část projektu 
nového uspořádání sportovního areálu v obci, který byl již dříve 
zpracován. Se samotným podáním žádosti k České sportovní 
agentuře nám bude nápomocen pan Stránský, který již dlouho-
době spolupracuje s naší obcí na jiných projektech.
 Naše tenisová mládež byla bohužel také omezena v činnosti 
a celou zimní sezónu, tedy říjen až březen nemohla trénovat. 
O to je nynější situace veselejší a děti se již pilně připravují na 
krajské soutěže družstev a to v kategoriích: babytenis (8—9 let), 
mladší žáci (10—12 let) a starší žáci(13—14 let). O termínech 
všech zápasů budeme vždy předem informovat na našich 
facebookových stránkách.
 V průběhu letních prázdnin máme připraveny čtyři mládež-
nické tenisové kempy. Tři se uskuteční ve spolupráci s DS Tenis 
Mikulov (trenér David Schmid) v Dolních Dunajovicích a v Mi-
kulově a jeden pod vedením TKDD (trenér Miroslav Brychta) již 
tradičně v Bystřici pod Hostýnem. Celkově se kempů zúčastní 
70 dětí, což nám dělá velkou radost a dává naší práci smysl. 
Tímto děkujeme všem našim sponzorům, bez jejich podpory by 
nebyly všechny tyto aktivity možné.
 Závěrem zveme rodiče dětí 4, 5, 6 let, aby se přišli podívat na 
tréninky našich nejmenších a třeba objeví krásu bílého sportu a roz-
šíří naše řady. Tréninky se konají vždy v úterý a čtvrtek od 16 hodin. 

Za TKDD M. Brychta s vedením klubu

 Provoz jsme obnovili v polovině dubna v omezeném režimu, 
i tak jsme ale dětem nabídli širokou škálu aktivit. V dubnu jsme 
se s paní Vlkovou zaměřili na rozvoj předškolních dětí, v květnu 
jsme s dětmi tvořili dárečky pro maminky ke Dni matek, pekli 
perníčky a vařili pampeliškový sirup. Obnovili jsme také naši 
malou zahrádku, kam jsme zasadili jarní plodiny a těšíme se, až 
je ochutnáme. 

Bc. Petra Smutek, vedoucí učitelka MŠ

Jarní družina 

 V polovině března děti přivítaly jaro tvořením. Vyráběly veli-
konoční věnce a různé dekorace do bytu.
Den země účastníci školní družiny oslavili soutěžemi. For-
mou hry se dozvěděli informace o naší planetě. Po zvládnutí 
všech úkolů děti dostaly odměnu. Tento den se vydařil, po-
časí nám přálo.

 Na slavný „den čarodějnic“ si kolektiv školní družiny při-
pravil pro děti čarodějnickou stezku. Cesta zavedla účastníky 
do přírody. Úkolem malých čarodějnic a čarodějů bylo např. 
správně nasednout na létající koště, namíchat kouzelný lektvar 
a jiné praktické dovednosti. Stezka byla zakončena opékáním 
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Zprávy z TJ Sokol Dolní Dunajovice 

 Naši nejmladší sportovci fotbalového oddílu, absolvovali 
v zimním období devět návštěv na kluzišti v Mikulově, kde se 
učili základům bruslení. Učení jim šlo tak rychle, že někteří si 
troufli i na hokejové “utkání” mezi sebou.
 Momentálně naše fotbalová ŠKOLIČKA roč. 2016/2015 
a PŘEDPŘÍPRAVKA roč. 2014/2013 trénuje na místním fotba-
lovém hřišti. U těchto nejmladších sportovců se zaměřujeme na 
tělesný a duševní rozvoj, podporu zdravého vývoje jedince, budo-
vání vztahu k pravidelné přípravě a zvyšování odolnosti organis-
mu. Tréninkové jednotky probíhají formou různých, nejen fotbalo-
vých her, a to každé úterý a čtvrtek, kdy od 16 do 17 hodin trénuje 
PŘEDPŘÍPRAVKA a od 17 do 18 hodin fotbalová ŠKOLIČKA. Mo-
mentálně je v obou kategoriích 36 dětí, ale i tak rádi mezi nás 
přivítáme další sporťáky! Přivítali jsme mezi sebe i nového trenéra 
Tomáše Zajíčka, který v zimě absolvoval trenérský kurz a získal 
licenci UEFA C pro trénování přípravek a žáků.

 Více na facebooku: fotbalové tréninky mládeže.
 DĚKUJEME PARTNERŮM: Obci Dolní Dunajovice, ZEBR s.r.o. 
a čerpací stanice Dolní Dunajovice. 

trenérský tým
Ivo Kauer, Jakub Goiš,

Martin Biernat a Tomáš Zajíček

Svatební obřady

 První a nejdůležitější kroky snoubenců by měly směřovat na 
matriku, kde si zajistí volný termín pro svatební obřad a teprve 
pak je možno zařizovat organizační a společenské záležitosti, 
týkající se sňatku.
 Manželství lze uzavřít formou občanského nebo církevní-
ho sňatku. Úředně určenou místností k uzavření manželství je 
„Obřadní síň“ Obecního úřadu Dolní Dunajovice. Obřady se zde 
konají první a třetí sobotu v měsíci, v době od 9 do 13 hodin.
 Na jiném vhodném místě mimo obřadní síň, ve správním 
obvodu matričního úřadu, je možno povolit  uzavření manžel-
ství na základě písemné žádosti snoubenců a to při splnění 
zákonných podmínek.

matrika Dolní Dunajovice

Společenská kronika 

Narození 

Únor 2021 Stela Burešová

Březen 2021 Filip Kratochvíl

Duben 2021 Štěpánka Kratochvílová
  Petr Kadlec

Květen 2021 Viola Koláčková

Úmrtí

Březen 2021 Miroslav Říman 61 let
  Antonín Stříbrný 72 let
  Jan Šipka 67 let

Květen 2021 Anežka Žofková 81 let



Naše obec  |  Dolní Dunajovice  |  ročník XXVI  |  číslo 2  |  červen 2021

14

Svatby 

Březen 2021 Vítězslav Kvarda Dolní Dunajovice
  Zlata Foukalová Dolní Dunajovice

Jubilea 

Duben 2021 Marie Šrotová
  Marie Šimoníková
  Josef Němeček
  Aleš Balog
  Markéta Malíková
  Růžena Kotasová
  Mgr. Filip Hron
  Marie Pekaříková
  Marie Slezáková

Květen 2021 Zdeněk Slezák
  Blaženka Chludilová
  Jiřina Langová
  Jaroslava Svobodová
  Božena Procházková
  Anna Surovcová
  Štěpánka Studýnková
  Marie Šenkeříková
  Jan Moravčík

Červen 2021 Jan Jakubčík
  Miloš Šustr
  Marie Bravencová
  Stanislav Lačík
  Rudolf Damborský
  Ladislav Slezáček
  Olga Pitrová
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Prodám 4 demižony (50 l).
Více informací na tel. 603 974 292
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