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Předvánoční ohlédnutí

 Letošní rok je významný především proto, že jsme si připo-
mněli 30 let od pádu totality a nástupu svobody a demokracie 
v naší zemi.
 Cesta, kterou jsme urazili, nebyla lehká. V hlavách někte-
rých lidí stále sídlí duch minulosti. Vláda jedné strany zapustila 
hluboké kořeny. V mnoha případech si funkcionáři jen převlékli 
kabáty, ale ponechali si své posty. Byly i případy, kdy občané 
toužící po moci si často i nekalým způsobem získali vedoucí 
pozice, aby je po jisté době pro neschopnost opustili a byli nu-
ceni předčasně rezignovat.
 Ukázalo se, že nabytá svoboda a demokracie jsou křehké a je 
nutno je chránit i před těmi, kteří by chtěli nastolit staré pořádky.
 Uplynul také rok od komunálních voleb. Každý občan si 
může udělat úsudek o tom, zda cesta nových představitelů 
obce byla úspěšná. Dílčí kroky tomu nasvědčují-novoroční se-
tkání občanů na návsi, lavičky před obecním úřadem, hlášení 
obecních zpráv v 17 hodin, nová tvář zpravodaje Naše obec, 
nedávné otevření bankomatu, finanční příspěvek pořadatelům 
hodů. Zvláště nový zpravodaj se občanům líbí.
 V současné době vedeme v reakční radě debatu o tom, 
kam až může sahat svoboda slova redaktorů. Věřme, že se 
nám podaří najít cestu, která by byla přijatelná jak pro členy 
rady, tak i pro čtenáře.
 Blíží se Vánoce, svátky, které patří mezi nejvýznamnější 
a nejkrásnější svátky v roce. V tomto období by se měl každý 
zamyslet nejen nad sebou, ale i nad svými blízkými. Čím by je 
potěšil ať už pěkným slovem, kterého je v dnešní konzumní 
společnosti tak třeba, nebo drobným dárkem. Doba, ve které 
žijeme, je příliš uspěchaná a na duchovní hodnoty je málo času.
 Radost z rozzářených dětských očí u rozsvíceného stro-
mečku, napětí a zvědavost při rozdávání dárků a v neposled-
ní míře touha po lásce v kruhu svých blízkých vytvářejí pocit 
opravdového štěstí.
 Pohodu do nového roku, mnoho zdraví, štěstí a osobní spo-
kojenosti Vám přeje za redakční radu zpravodaje Naše obec

Stanislav Lačík

Starosta občanům 

 Vážení občané,
opět jsme na tanečním parketu spolu s dětmi rozsvítili vánoční 
strom, který sice není jedním z největších, avšak je krásně rostlý, 
bohatý a krásný. Moc děkujeme touto cestou rodině Veláno-
vé, kterým dlouhé roky rostl a dělal radost před jejich domem. 
Letos strom ochotně darovali naší obci, aby se z něj stal vá-
noční symbol pro nás všechny. Opět vnímáme tu jedinečnou 
atmosféru blížících se Vánoc, která nás provází každoročně, již 
od našeho dětství, a mám za to, že každý z nás v tomto čase 
zabloudí ve svých vzpomínkách do dětských let a do obrazů, 
které se do našich myslí vryly. My, rodiče, (pra)babičky a (pra)
dědečkové, svým dětem a (pra)vnoučatům právě nyní vytváří-
me jejich budoucí vzpomínky podobně, jako je kdysi vytvářeli 
naši rodiče nám. Mějme to tedy na paměti. Vánoce jsou také 
časem dlouhých večerů, kdy máme větší prostor k přemýšlení, 
k hodnocení roku, který pomalu končí, a také čas ohlédnout se 
za prožitými událostmi. Dovolte mi tedy také malou rekapitulaci 
toho, co se v uplynulém roce událo v naší obci.
 Rok od komunálních voleb uběhl jako voda. Pro mne to byl 
rok naplněný spoustou každodenní práce v mnoha různých ob-
lastech, období malých i velkých rozhodování, získávání nových 
zkušeností, čas bojů a zápasů, ve kterých mě vždy šlo především 
o blaho a dobrou reprezentaci naší obce. Přes všechny složitosti 
se nám podařilo uskutečnit také hodně dobrých záměrů, jaký-
mi byla například realizace stavebních prací a pokládky elektro 
kabelů NN, veřejného osvětlení a rozhlasu na ulicích U Vodárny, 
U Rybníka, Nové, prodloužení ulice Polní a ulice Příční. Na zákla-
dě vypracovaných studií probíhá úprava prostranství okolo ryb-
níka spolu s výsadbou zeleně a veřejnosti budou představeny 
studie projektu nového kulturního sálu. Velice se zdařila květi-
nová výsadba kontejnerů na tanečním parketu, ozdobení most-
ku u restaurace Praha truhlíky s muškáty, rozkvetl nám žlab na 
parkovišti po bývalém OÚ a pás kolem silnice v parku směrem 
ke školní jídelně. Lokalita bývalé cihelny se po jarním společ-
ném úklidu, výsadbě stromů a po terénních úpravách opět za-
členila do okolní přírody. Podařilo se nám opravit a zpevnit další 
významný kus polních cest mezi vinohrady. Na dvoře ZŠ pro-
bíhá výstavba nového sportovního hřiště s umělým povrchem 
a připravujeme výměnu oken na budově ZŠ do ulice spolu se 
zateplením půdy. V domě památníku Dr. Karla Rennera na ulici 
Poštovní byl instalován nový bankomat, který je od listopadu 
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Energy drinky-časovaná bomba

 Vážení přátelé, už dlouho jsem na stránky zpravodaje nic 
nenapsal (asi nebylo o čem). Nyní mě opět po dlouhé době po-
padla neodolatelná touha podělit se s vámi o několik myšlenek, 
týkajících se aktuálního nešvaru v naší škole. A tím je konzuma-
ce energy drinků vašimi dětmi.
 Pití energetických nápojů a jejich škodlivost, či možná zá-
vislost u dětí a teenagerů je velmi aktuální téma. Tyto nápoje, 
původně určené pro manuálně pracující lidi, jsou stále častěji 
užívány dětmi a studenty, což není dobře. Ne náhodou odborníci 
v některých zemích uvažují o zákazu jejich prodeje mladistvým.
Energetické nápoje obsahují především kofein, taurin, cukr 
a další povzbuzující látky (yohimbin, guarana), které mají stimu-
lační vliv na organismus a mozek. Dítě v období puberty a do-
spívání prochází velmi ojedinělým obdobím zrání mozku a jeho 
přeměnou. Mozek je více zranitelný a návykové látky v mladém 
věku způsobují větší škody.
 Významně se zkracuje i doba, která je potřebná k rozvoji zá-
vislosti. Je to dáno i tím, že energetické nápoje stimulují tvorbu 
dopaminu - zásadního neurotransferu, který pomáhá při vzniku 
příjemných pocitů a motivace.
 Bohužel pubescenti ještě kombinují energy nápoje s alko-
holem, čímž se zvyšuje jejich účinnost. Míchání energetické-
ho nápoje s alkoholem je velmi škodlivé hlavně díky častému 
vyvolávání poruchy srdečního rytmu, mdloby a ztráty vědomí. 
Dalším následkem konzumace „ohnivé vody“ je vysoký krevní 
tlak, který se vrací do obvyklých hodnot až šest hodin po vypití 
posledního doušku. To přináší zvýšené riziko infarktu a mrtvice. 
Kombinace alkoholu s energetickým nápojem je považována 
za tzv. vstupní drogu. Je potvrzeno, že studenti, kteří pijí alkohol 
v kombinaci s energetickými nápoji, mají potřebu pít víc alkoho-
lu než studenti, kteří pijí alkohol samotný.
 Množství kofeinu v energy drinku je přitom mnohdy větší 
než ve třech kávách. Přitom právě na kofein si citlivý a nezralý 
organismus dítěte snadno zvyká, což může vést ke zdravotním 
potížím. Taurin zvyšuje krevní tlak, yohimbin vyvolává úzkost, 
guarana zvyšuje tepovou frekvenci.
 Dále mě napadá, že tyto nápoje nejsou levné. Proto se nabízí 
otázka, kde berou děti peníze na takové množství energy drin-
ků? Vědí o jejich škodlivosti? Kdo si s nimi o tom povídá?
Podle studie je právě věková skupina dětí 12—15 let nejohrože-
nější, protože se samy o informace většinou nezajímají a sou-

v provozu. Letní bouřka na začátku prázdnin nám vzala dvě 
staleté lípy na ulici Rudé armády a způsobila další menší škody 
v naší obci. Naštěstí se však nikomu nic nestalo, což je nejdů-
ležitější. Díky vlastní iniciativě pana Kuruce, který již zasadil dvě 
nové lípy, se budeme těšit na jaro, až se zazelenají. Proběhla 
nutná rekonstrukce kotelny OÚ a domu Dr. K. Rennera, která 
zde byla v provozu od postavení těchto objektů a již dosloužila.
 Pokud bych se měl ohlédnout za prací a činností zaměst-
nanců obecního úřadu, údržby a čistírny odpadních vod, rád zde 
všechny chválím za jejich dobrou a zodpovědně vykonávanou 
práci. ZŠ, MŠ a družina s jídelnou fungují pod vedením pana 
ředitele Vl. Mikela také dobře a naše vzájemná spolupráce při-
náší své ovoce. Také touto cestou děkuji všem našim občanům, 
kterým není lhostejná naše obec a kteří stejně jako já upřed-
nostňují osobní kontakt, když cítí potřebu na něco upozornit 
nebo cokoliv pochválit. Vážím si všech, kteří udržují a zvelebu-
jí svoje předzahrádky a starají se o chodníky a prostory před 
svými domy. Dříve to bývala samozřejmost pro všechny, která 
naštěstí mnohým z nás zůstala vlastní. Krásná a upravená obec 
je dílem nás všech. Nejen OÚ, pracovníků komunálních služeb 
a zastupitelů. Proto děkuji všem, kteří přikládají ruku k dílu a činí 
naši obec krásnější.
 V uplynulém roce jsem s paní matrikářkou přivítal v obřad-
ní síni obecního úřadu 18 nových občánků, kteří se v naší obci 
narodili. Zúčastnil jsem se posledního rozloučení s 15 občany 
a uzavřel jsem 18 nových manželství. Mimo naši obřadní síň 
jezdíme oddávat také do Brodu nad Dyjí na penzion Pastuška 
a do obce Perná. Jedna svatba také proběhla v lomu a jedna 
byla na lodi na Novomlýnských nádržích. Také jsem měl tu čest, 
že jsem letos ve dvou případech znovu oddával manžele při pří-
ležitosti jejich diamantových svateb. Jistě by toho bylo mnohem 
více, co bych mohl vzpomenout, ale zase někdy příště.

 Vážení občané, přeji Vám v tomto předvánočním čase pře-
devším hodně pevného zdraví. Spoustu radosti, pohody a krás-
ných svátečních chvil, které k Vánocům neodmyslitelně patří. 
A do nového roku 2020 Vám přeji jenom vše dobré, zdraví ská-
lopevné a důvody k úsměvům a dobré náladě nekonečné.

S úctou Vít Záboj, starosta obce
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něhož žáci uklidili velkou část veřejného prostranství obce. Na 
začátku školního roku také naši žáci vyjeli na dějepisnou exkurzi 
do Archeoparku v Pavlově a absolvovali výukový program v Mi-
kulově. Mladší žáci navštívili Planetárium v Brně, někteří také 
ZOO v Hodoníně. Ti nejstarší pak vyrazili do Břeclavi, kde je na 
úřadu práce čekal program usnadňující profesní orientaci a pre-
ventivní protidrogový program v K-centru. Všichni společně si 
také zasportovali v rámci mezinárodního projektu Rozhýbejme 
školy 2019.
 Měsíc říjen bývá trošku klidnější. Ke zvýšení bezpečnosti silnič-
ního provozu pravidelně přispívá teoretická a zejména praktická 
výuka dopravní výchovy. S ohledem na blížící se dopravní kom-
plikace v obci je povzbudivé sledovat, kolik talentovaných řidičů 
a řidiček nám dorůstá. V říjnu také většina tříd navštívila místní 
knihovnu, kde pro ně byly připraveny zajímavé čtenářské besedy.
 V listopadu žáci druhého stupně společně vyrazili do Brna, 
kde ti starší navštívili veletrh středních škol a mladší výukový 
program v Anthroposu. Všichni společně se také trošku učili 
a hodně bavili v zábavním vědeckém parku VIDA.

 Nejvýznamnější událostí našich novodobých dějin je be-
zesporu sametová revoluce, již odstartovaly listopadové udá-
losti roku 1989. A právě letos si připomínáme třicáté výročí 
sametové revoluce, což ovlivnilo také dění ve škole. Žáci se 
seznamovali s historií naší země také prostřednictvím besed 

časně jim popíjení těchto nápojů dodává na sebevědomí a dů-
ležitosti. Navíc je jejich organismus na tyto nápoje citlivý.

Dopady na mozek 
 Negativní dopady mají tyto nápoje i na spánek dítěte. 
Dospívající potřebují hodně spát, a právě kofein zkracuje dobu, 
po kterou spí hlubokým spánkem. Při pravidelné konzumaci 
navíc mohou přibírat na váze, mít potíže se soustředěním, po-
zorností, nervozitou.
 Nechcete riskovat, že se vám pozastaví tlukot srdce a krevní 
tlak vyskočí do nebezpečných výšin? Pak si na sklenku „ener-
geťáku“ nechte rychle zajít chuť!

Mgr. Jan Malík

ZŠ informuje

 Nedávno jsme zahájili nový školní rok a už tu budou Vánoce. 
Taky máte pocit, že čas hrozně utíká? Pojďme si připomenout to 
podstatné, co se během uplynulých měsíců odehrálo ve škole.
 Co se týče provozních záležitostí, výuka je v plném proudu a 
v plném proudu je také výstavba nového hřiště na školním dvo-
ře. V tuto chvíli jsou dokončeny hrubé stavební práce a stavba je 
zazimována. Na jaře bude položen finální povrch. Pokud půjde 
vše podle plánu — a my věříme, že ano — první sportovci se po 
novém hřišti proběhnou už v květnu 2020.
 Jsme velmi potěšeni, že se s vámi můžeme podělit o infor-
maci týkající se dalšího projektu, který bude v dohledné době 
realizován. Naší škole byla schválena dotace na zvýšení kvality 
vzdělávání. Celková částka peněz, která bude využita ve pro-
spěch školy a jejich žáků, činí 7.251.000 Kč. Z těchto prostředků 
se mimo jiné kompletně zrekonstruuje a moderní technikou vy-
baví učebna přírodovědných předmětů včetně nové laboratoře, 
učebna výpočetní techniky, učebna matematiky a také dílna.
 A nyní k akcím, které bývají velmi vítaným zpestřením běžné 
školní práce.
 V září se již tradičně uskutečnil adaptační kurz pro žáky šes-
té třídy. Zopakovali jsme také projekt Ukliďme Česko, v rámci 
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 Také v nadcházejícím období, kdy nás čekají nejkouzelnější 
svátky v roce — Vánoce — nezahálíme a chystáme pro rodiče 
s dětmi spoustu akcí, které nám zpříjemní tento adventní čas.
 Děkujeme rodičům za jejich přízeň a účast na akcích mateř-
ské školy.

Kolektiv zaměstnanců MŠ

Od snu k zážitkům….

 Každý z nás měl a možná stále má své sny. Někdo se chtěl 
naučit hrát na určitý nástroj, jiný chtěl zpívat či krásně kreslit. Ne 
vždy se však takové sny podaří naplnit. Zájmové kroužky jsou 
skvělá věc-nejenže vaše děti zabaví ve volném čase, ale navíc 
jsou pro ně zdrojem nových znalostí, dovedností a přátelství. 
A  to je cílem toho, proč nás to s nimi baví a naplňuje. Řada 
rodičů poté začíná vkládat naději do svých dětí, plní si prostřed-
nictvím svého dítěte sny a hlavně dítě motivuje. Rodiče jsou vel-
kým vzorem pro dítě. Zájmy se samozřejmě mohou s věkem 
měnit, to není nic zvláštního. A k drobné změně či snad k rozvoji 
malinko jiným směrem se pro letošní rok vydal a své řady roz-
šířil i Dunajek.

 Jezdíme na akční tábory s motivační tématikou, jezdíme 
s nadšením, což potvrzují ti odrostlejší, kteří s námi jezdili dlou-
há dětská léta. Na táboře jsme v rámci dopoledních maloher 

s pamětníky. Jsme velmi rádi, že jsme mezi námi opět mohli 
přivítat bývalého pana ředitele, pana Mgr. Filipa Hrona. Oslavy 
významného jubilea ve škole pak završil projektový den, který 
byl v jednotlivých třídách pojat přiměřeně věku dětí. V rámci něj 
naši žáci ve spolupráci s obcí vysadili v parčíku naproti školy 
krásnou lípu srdčitou, která bude významné výročí připomínat.
Koncem listopadu si na své přišli naši prvňáčci, kterým byl slav-
nostně předán slabikář, čímž byli pasováni na čtenáře.
 Do konce kalendářního roku bychom ještě měli stihnout ze-
měpisnou besedu, anglické divadlo a také spoustu aktivit, které 
předznamenávají blížící se Vánoce.  Pokud to všechno zvládne-
me, potkáme se společně na Zpívání pod vánočním stromem. 
Těm z vás, kteří nebudou moci přijít, touto cestou přejeme krás-
né Vánoce a vše nejlepší do nového roku.

kolektiv ZŠ

Podzimní čas v mateřské škole

 Pan Podzim zavítal i do Mateřské školy v Dolních Dunajo-
vicích. S dětmi jsme poznávali různé keře a stromy, postupně 
jsme zjišťovali rozdíly mezi nimi. Plody podzimu a přírodniny 
jsme využili k výzdobě naší zahrady, kdy jsme zahájili podzimní 
čas společnou akcí pro děti a rodiče s názvem ,,Putování s Pod-
zimníčkem“.
 Podzimní veselí pokračovalo při akci ,,Halloweenská šipko-
vaná“. Tato akce byla spojena, jak už z názvu vyplývá, se svát-
kem Halloween a děti s rodiči plnili cestou přes obec různé úko-
ly, které vykouzlily úsměv jak u dětí, tak u rodičů.
 Svátek svatého Martina (11. 11.) jsme také oslavili Svatomar-
tinským lampionovým průvodem. Sešlo se mnoho rodičů a dětí 
a společně jsme rozsvítili spousty lampionů.
 V tomto období jsme také přivítali v naší školičce pejsky
-proběhla tzv. canisterapie. Děti si s nimi pohrály, naučily se 
základy bezpečnosti při setkání s cizím psem. V druhé po-
lovině listopadu proběhlo v mateřské škole powertexové do-
poledne, kdy si děti vyrobily malé překvapení pro maminky 
a tatínky.

6
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zapojovali i akční a bojová umění s výukou, prostě strategický 
boj. Odtud vzešel i nápad, inu vlastně od samotných dětí. Ono 
je sice fajn, že funguje Dunajek, kde se převážně tancuje a zpívá, 
ale co tak vymyslet i jinou aktivitu během roku? Pro kluky? Co 
tak mít taky bojový a akční kroužek i během celého roku? Děti 
přišly se samotnou myšlenkou, která se nám vlastně zalíbila. 
Super, kdy už to bude?  Už je to tady, NERF LIGA, tak je tomu 
oficiálně. Jedinečný a vyhledávaný bojově-strategický krou-
žek je vlastně na světě. Ve velmi krátkém čase jsme společně 
s  ředitelem ZŠ panem V. Mikelem sladili časovou vytíženost 
tělocvičny (za což mu moc děkujeme) a z letního nápadu se 
stala realita. Taktiku boje, airsoftové zápasy s pěnovými náboji 
zbraněmi systému NERF se dětem zalíbily a můžeme s klidným 
srdcem říct, že si tento neobvyklý sport užíváme všichni oprav-
du do plna (více zde: https://dunajek.cz/nerf/).
 Nyní to snad vypadá, že se od folklóru upouští a že Duna-
jek přesedlal na jinou aktivitu. Ba ne, opět máme spoustu akcí 
a aktivit za sebou (můžeme vzpomenout na rozdováděné tří-
denní podzimní soustředění), podzimně-vánoční vystupování – 
na které jsme s dětmi v Dunajku nacvičili nové taneční pásmo 
s názvem „BLEŠKA“ s jemným dětským humorem, přichystali 
jsme jednu z oblíbených akcí, a to ADVENTNÍ JARMARK, násle-
dovaly vánoční DÍLNIČKY s tvořením nejen dětí, ale i dospělých. 
Velkou časovou přípravu nám zabral nácvik zpěvu písní zpěvá-
ka pana Pavla Nováka, se kterým budeme společně koncerto-
vat dne 20. 12. 2019 v Břeclavi.

 Přes všechna vystoupení v okolních vesnicích jsme se pře-
houpli do příprav, spojených se začátkem roku. Již je zvykem, 
že se snažíme udržovat obnovenou fašankovou obchůzku 
s pochováváním basy (29. 2. 2020), nacvičíme besedu na nad-
cházející plesovou sezónu, chystáme tvoření s jarní tématikou 
(březen 2020), bazárek, hodečky atd., ostatně tak, jak tomu 
máme naše aktivity přizpůsobeny. A vrcholem bude příprava 
ve spolupráci se souborem Lúčánek na Dny české kultury do 
chorvatského Bjelovaru koncem května. Je potřeba si dávat 
cíle, je to motivací a smyslem konání… Každý den je jedinečný, 
každé dítě je jedinečné, a tak i  každá naše myšlenka, pomocí 
které vtiskneme to nejmocnější…zážitek a prožitek.
 Zavíráme starou knihu, na řadě je 2020 blok, a tak s jeho 
první stránkou přejeme Vám krásný celý příští rok!

Za DNS Dunajek Marcela Kurucová

Posvátná noc vánoční

 Vážení spoluobčané, bratři a sestry, na výzvu zastupitele 
naší obce, oslovuji Vás tímto příspěvkem k vánocům 2019.
 Kdykoliv chci sám pochopit, nebo jiným vysvětlit nějaký po-
jem — nyní VÁNOCE — zkoumám, co říká jeho název. Ve slově 
„velikonoce“ jasně zní „veliká noc“. Co zní ve slově „vánoce“? 
Také obsahuje slovo „noc“. Jaká je to noc? A odkud její ná-
zev? České země, od doby takzvané kolonizace ve 13. století, 
obývalo mnoho lidí německy mluvících. Tehdy bylo u nás lidí 
málo i proto panovníci přesídlili k nám část obyvatel ze sou-
sedního Saska a Bavorska, nynějšího Německa. Je pochopi-
telné, že se lidé stýkali a češtinu ovlivnila němčina. V českém 
slově „vánoce“ zní německé „Weihnachten“. Weih (čti: váj) = 
VÁ, nachten = NOCI nebo NOCE znamená Posvátné noci nebo 
noce. Je to NOC POSVĚCENÁ příchodem Svatého-Nejsvětěj-
šího Syna Božího na naši zemi. Je to NOC ZASVĚCENÁ, tedy 
celá — úplně VĚNOVANÁ důležitému dílu — činu lásky Boha 
k lidem — podle slov Bible — evangelia podle svatého Jana: 
Tak Bůh miloval „svět“, to je lidi žijící bez Boha, že dal svého 
Jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, 
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NA z natalis dies a EL z Emannuel) a latina „Nativitas Domini“- 
-narození Páně. Zajímavé jsou názvy vánoc Angličanů „Christ-
mas“, Nizozemců „Kerstmis“, nebo Japonců „Kurisu Masu“ 
(čti: Kristmas), které znamenají KRISTOVA MŠE. Bohoslužba 
mše svaté, latinsky Missa, končí výzvou k účastníkům: ITE, MI-
SSA EST (finita = ukončena). To znamená „Jděte, jste vysláni 
— máte poslání — úkol — MISSIO předat lidem světa něco 
z boha. S tímto posláním — předat lidem Boha — přišel na svět 
Ježíš Kristus. Toto poslání má každý pokřtěný a kněz tím více.
 Vážení bratři a sestry, chci i Vám předat „něco z Boha“. 
Proto Vás zvu na hlavní vánoční bohoslužbu „Půlnoční mši 
svatou“ o  Štědrém večeru 24. 12. L. P. 2019 v 21.30 hodin. 
Zpěváci chystají zpěvy: kéž se jim podaří a je i Vás potěší. 
Další dny 25. 12., 26. 12., v neděli 29. 12. a 1. 1. 2020 budou 
mše sv. v 9.30 hodin.

Z Bulharska na jižní Moravu

 V roce 2019 jsme si připomněli několik důležitých výročí, 
některá navíc bezprostředně spjatá s naší obcí, respektive s ce-
lým Mikulovskem. Patří k nim i 27. listopad 1949. Právě v tento 
den se před sedmdesáti lety vydalo 350 českých rodin na dlou-
hou cestu z Bulharska až na jih Moravy, kam dorazili 3. prosince 
téhož roku. Později následovaly ještě další tři transporty, v nichž 
se zpět do Československa vrátilo celkem 1336 osob, k nimž se 
později přidalo ještě dalších asi 500 Čechů z Bulharska. Mnoho 
těchto rodin našlo svůj nový domov v Dolních Dunajovicích, kde 
dodnes žijí další generace jejich potomků.
 Pro úplnost je dobré si krátce připomenout historii české ko-
munity v Bulharsku. Předkové většiny pozdějších obyvatel Dol-
ních Dunajovic se po odchodu z českých zemí v první polovině 
19. století usadili nejprve v dnešním Rumunsku, v obci Svatá 
Helena. Z hospodářských a částečně i náboženských důvodů 
odešla část obyvatel na konci 19. století na území Bulharska, 

ale měl život věčný. (Jan 3,16). Nejznámější a Čechům i Něm-
cům, také Rakouským, nejmilejší vánoční píseň, nazývá tu NOC 
„Tichá noc, přesvatá“ (Stille Nacht, Heilige Nacht): Pochází od 
Franze Grubera, r. 1818, Rakousko.
 O hlavní vánoční mši svaté, zvané PŮLNOČNÍ, zní z evange-
lia podle svatého Lukáše: Pastýřům, v krajině betlémské, stří-
dajícím se v hlídce u svých stád pod širým nebem, se zjevil 
anděl-posel z nebe a řekl jim: „Nebojte se! Oznamuji Vám veli-
kou radost, radost pro všechen lid. V městě Davidově SE DNES 
NARODIL Spasitel, to je Kristus neboli Mesiáš a Pán. To bude 
pro Vás znamením: naleznete dítě, zabalené do plenek a polo-
žené do jeslí“ (krmítka pro zvířata) (Lk2,8—11)
 Ještě v Knize moudrosti, mluví Bible o NOCI: „Když všude 
zavládlo hluboké mlčení a noc ve svém běhu k půli cesty došla, 
tvé všemohoucí Slovo se náhle sneslo jako nelítostný bojovník 
z královského trůnu na nebesích doprostřed země odsouzené 
k záhubě a — jako břitký meč — přinášelo tvůj neodolatelný 
rozkaz.“ (Mdr 18,14—15). Přináší rozkaz vykoupení lidstva ze 
hříchu Adamova, to je ze ztráty Božího života, ze slabosti a bo-
lesti a ze smrti těla. Tím bojovníkem je „ono Dítě“-„onen Spasi-
tel“, který přijímá za svůj úkol onen rozkaz vykoupení. Zlo hříchu 
a smrti přemůže nenásilně — nejvyšší láskou — obětí vlastního 
života za všechny lidi.
 NÁZVY VÁNOC V RŮZNÝCH JAZYCÍCH NÁRODŮ SVĚ-
TA, kromě už zmíněné noci vyjadřují „narození“ — „narození 
Boha“ — „narození jako stvoření života“ — „Kristovu mši“ nebo 
„narození nového slunce“, což může být chápáno jako ozvěna 
dávného pohanství nebo ve smyslu křesťanském, že pravým 
Sluncem-duchovním světlem lidstva je Ježíš Kristus.

Posvátná noc vánoční
 Většina názvů Vánoc v jazycích národů vyjadřuje, že o Vá-
nocích neslavíme narození obyčejného člověka, ale Boha, který 
přišel na náš svět jako člověk. A nepřestal být Bohem. Přišel 
v lidské přirozenosti, abychom jej mohli lépe a snadno vnímat 
a s ním se setkávat. Proto k výrazu NAROZENÍ přidávají ně-
které národy přívlastek „Dobré“ nebo „Šťastné“, aby vyjádřili, 
že Kristus je pro svět Dobrem a Štěstím: Italové „Buon nata-
le“, Portugalci „Félíz Návidat“. Vánoce jako „NAROZENÍ BOHA“ 
vyjadřují Rusové „Ražděstvo“ (Boga), Poláci „Bože narodzenie“, 
Chorvaté „Božić“, Francouzi „Noel“ (původně NAEL-složenina 
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kde v roce 1900 založili obec Vojvodovo. Někteří se odsud poz-
ději přestěhovali do jiné bulharské obce-Belinci.
 Vojvodovo bylo vystavěno tzv. na zelené louce a ve třicátých 
letech 20. století zde žilo více než 800 obyvatel. Zabývali se 
převážně zemědělstvím, byli také známí jako chovatelé a ob-
chodníci s koňmi. Díky podpoře československých úřadů byla 
ve Vojvodovu založena v roce 1926 česká škola a v obci půso-
bily také české spolky.
 Když po skončení druhé světové války vyzývala českoslo-
venská vláda zahraniční krajany, aby se vrátili zpět do vlasti 
a pomohli dosídlit pohraničí, značně vylidněné po odsunu ně-
meckého obyvatelstva, byla oslovena i česká menšina v Bul-
harsku. Úmluva o přesídlení krajanů z Bulharska byla podepsá-
na v červnu 1949 a po nezbytných přípravách spustila celou 

přesídlovací akci-reemigraci Čechů z Bulharska. „Každá rodina 
měla při přestěhování možnost vzít si do nákladních vagónů 
některé věci, jako mouku, osivo, kuchyňské nádobí, troubu, 
sádlo, ze zvířat pak 5 ovcí, 1 kohouta a 5 slepic,“ popisoval ve 
svých vzpomínkách Miroslav Štrbka, který do Československa 
přišel ve čtvrtém transportu v květnu 1950. Z Vojvodova přijeli 
reemigranti nejprve do města Ruse na břehu Dunaje, kde byly 
celé vagóny převezeny přes řeku a dále pokračovaly přes Ru-
munsko a Maďarsko do Štúrova a následně do Břeclavi a Mi-
kulova. Odsud pak byli rozváženi do nových domovů v Dobrém 
Poli, Jevišovce, Novém Přerově, Novosedlech, Březí, Drnholci 
ale také v Dolních Dunajovicích a v dalších obcích. Někteří re-
emigranti se do naší obce dostali v pozdějších letech, v rámci 
spojování rodin.

9

Nedělní odpoledne před domem Roberta Pitry, polovina padesátých let 20. stol.
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Dolní Dunajovice v proměnách času 1989–2019

 V neděli 17. listopadu se uskutečnila v sále Dr. K. Rennera 
stejnojmenná výstava fotografií a beseda s pamětníky, jako 
společná připomínka a oslava významného 30. výročí od Sa-
metové revoluce. Návštěvníci si mohli prohlédnout fotografie 
z  roku 1991 a fotografie pořízené speciálně pro tuto výstavu.  
Což znamenalo, že se téměř po 30 letech pořídil záběr ze stej-
ného úhlu i vzdálenosti a výsledkem je neuvěřitelný časový sní-
mek proměn naší obce. Při prohlídce, na mnohé návštěvníky, 
dýchla nostalgie.
 Na programu byla také avizovaná beseda s pamětníky, kte-
rou moderoval Tomáš Koláček a naše pozvání přijali například 
Mgr. Filip Hron za školství, Stanislav Lačík jako porevoluční zá-
stupce obce, Antonín Šmíd z nově vznikajícího podnikatelského 
sektoru, Zdeňka Karlíková za tehdy vznikající soubor Dunajek, 
František Bařina jako novodobější zástupce obce a za církev 
Probošt Pavel Pacner. Tito hosté byli osloveni z různých odvětví 
tak, aby pomohli svými příběhy dokreslit situaci, která v době po 
listopadu 1989 nastala v naší obci.

 První chvíle v nových domovech byly často krušné, na což 
vzpomínala i Olga Stopková (roz. Pitrová): „Na to nikdy neza-
pomenu. Když jsme přijeli, odemkli nám dům a tam byl jenom 
šporák, bílej, na uhlí a na dřevo. Nic víc! Místnosti byly vysoké, 
to jste promluvili a rozlíhalo se to, jak někde... Nábytek jsme 
neměli žádný, to jsme si nemohli vzít. Měli jsme akorát strožoky 
a na těch jsme potom spávali. Byly jsme tři sestry a všecky 
jsme brečely.“ Řada vojvodských Čechů navíc pociťovala zlost 
na české úřady, neboť jim bylo slibováno, že budou přesídle-
ni všichni do jedné vesnice. Toto však už nebylo možné splnit 
a široké rodiny, léta zvyklé na blízké soužití, byly náhle stěho-
vány do různých obcí. Také sžívání s novým prostředím nebylo 
v počátcích jednoduché, někdejší hospodáři, navyklí podřizovat 
svůj život rytmu zemědělského roku, nastupovali do zaměst-
nání a sžívali se s pracovními podmínkami kolektivizovaného 
zemědělství. Naopak pro děti bylo objevování nového domo-
va především dobrodružstvím, jak vzpomínal Petr Klepáček: 
„Dobrými průvodci byly děti Pitrovy a Živkovy. Ukázaly mi, kde 
kdo bydlí z Vojvodovských, z Belinských, kde je škola, kostel, 
mlékárna a  cukrárna u Šimků, hotel Praha, obchod u Pavlů, 
u Gregorovičů a kam chodit pro vodu na vaření. Dunajovice mi 
připadaly jako obrovská vesnice. Nebylo vidět z jednoho konce 
na druhý jako ve Vojvodově. Přeběhnout z jednoho konce ves-
nice na druhý už byla fuška. Ulice křivé, domy nebyly v řadě, 
ale všelijak poházené. Připadaly mi obrovské a některé byly 
i hezké. Dva velké parky s mohutnými stromy a cestičky lemo-
vané zastřiženým krušpánkem musely být v době své slávy 
moc hezké. Teď už byly trochu zanedbávané.“
 Přes všechny počáteční obtíže se vojvodští Češi postupně 
stali plnohodnotnými občany Dolních Dunajovic a zařadili se do 
běžného života obce. Ba co víc, seznámili své okolí se specifiky 
bulharské kuchyně a napomohli jejímu rozšíření daleko za hra-
nice své komunity. V regionu kdysi neznámá jídla jako čorba, 
sarma, musaka nebo lutenica už dnes patří k pokladům regio-
nální kuchyně.

Mgr. Josef Šuba
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Výsadba stromů na Dunajovických kopcích

 Sváteční listopadovou neděli 17. 11. oslavili vinaři ze spolku 
Dunajovské kopce se svými rodinnými příslušníky výsadbou 
ovocných stromků a kde jinde než na Dunajovických kopcích. 
Vysázeno bylo celkem 67 stromů různých druhů jako jabloně, 
hrušně, meruňky, mandloně a oskeruše a k výsadbě bylo použi-
to 120 opěrných kůlů, několik desítek metrů ochranného pletiva 
a přes 2 000 litrů vody. Počasí ten den více než přálo, všich-
ni hýřili dobrou náladou a práce tak šla krásně od ruky. Část 
výsadby byla financována spolkem a na část přispěla Správa 
CHKO Pálava. Členové spolku budou vysazené stromky pravi-
delně zalévat a provádět i další potřebnou péči. Do budoucna 
plánujeme pokračování spolupráce se Správou CHKO Pálava 
s cílem pomoci obnovit krajinu Dunajovických kopců.

Lubomír Tichý
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 Beseda byla velice zajímavá, vtipná a přínosná. Největší pří-
nos vidím v tom, že jsme si mohli v tu chvíli uvědomit, jak důle-
žitá je svoboda. Svoboda našeho bytí, svoboda myšlení, projevu, 
vyjádření svého názoru. To, co bylo v porevolučních letech pova-
žováno za důležité, jako například sdílet různé názory a vnímat 
možnost volby, se však má tendenci po těch letech vytrácet. Tři-
cet let se zdá být na některé věci velmi dlouhým a naopak na 
některé velmi krátkým časem. Neměli bychom však zapomínat 
na to, co za nás vybojovali jiní, že upřímnost a potřeba vyjádřit 
svůj názor, nemůže být brána jako rivalita a destruktivní kritika. 
Bohužel v myšlení a otevřené společnosti máme před sebou 
ještě velký kus cesty, nemusí být však dlouhá dalších 30 let, pro-
tože v okolních státech nám dokazují, že je jen na nás, jak rychle 
nám bude trvat. Neměla by nám však zabrat příliš hodně času, 
protože jak se ne nadarmo říká: „Historie se umí opakovat“.
 Po besedě následovalo občerstvení a ochutnávka vín, kte-
ré na tuto akci věnovali místní vinaři Vinařství Baláž, Vinařství 
Bařina, Vinařství Filip Mlýnek, Víno Jarmila, Mikrosvín Mikulov, 
Víno Matula, Vinařství Šoman, Vinařství Tichý, Vinařství Volavka, 
Vinařství Zámečník a my jim tímto ještě jednou děkujeme.
 Příjemně občerstveni a se skleničkou v ruce si poté mohli 
přítomní vychutnat kulturní část programu. O rozeznění tónů 
hudby se postaral s kytarou Rudolf Kroupa, violoncellem Eliška 
Bařinová. Velké poděkování patří také ženskému sboru, díky 
nim jsme si mimo jiné společně zazpívali státní hymnu. Zla-
tým hřebem odpoledne se pak stala všem dobře známá Marie 
Hasoňová, pocházející z Dolních Dunajovic. Můžeme být na ni 
hrdí, protože melodie, kterými mnohé dohnala doslova k slzám, 
v nás zněly ještě dlouho do večera. Nádherné podání houslo-
vých skladeb v doprovodu klavíru jsou nezapomenutelným zá-
žitkem a troufám si říci, krásnou tečkou za důstojnou oslavou 
30. výročí svobody.
 Tato akce se uskutečnila pod záštitou obce Dolní Dunajovice, 
já však chci závěrem poděkovat za nápad, aktivitu a chuť usku-
tečnit tuto akci ve velice krátkém čase zejména Ing. Miroslavu 
Kovácsovi, Mgr. Věře Zouharové, Romanu Kroupovi, Mgr. Josefu 
Šubovi, Jaroslavu Bártovi ml. a Tomáši Koláčkovi, díky kterým 
jsme mohli prožít hezké kulturní odpoledne.

Lenka Hrabalová, místostarostka
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 V červnu jsme se vydali na zájezd na hrad Svojanov, který 
stojí za to vidět. Hrad je díky kastelánovi pěkně opravený. Na 
hradě jsme i poobědvali. Odpoledne jsme si prohlédli město 
Poličku,  pak zašli na kafíčko a zákusek. To je vždy sladká tečka  
za naším zájezdem.
 Naši členové pod vedením L. Bičanové se každoročně  zú-
častňují rekondičního pobytu v Bystřici pod Hostýnem. Odpoči-
nou si a znovu naberou sílu do dalších dnů.
 V pondělí se scházíme v klubu, kde probíhají různé akce 
a plánujeme další, oslavujeme narozeniny našich členů. Zúčast-
ňujeme se akcí, které pořádají i jiné organizace.
 Stále se snažíme pro naše seniory něco připravovat, aby žili pl-
nohodnotným životem. Členem naší organizace se může stát kaž- 
dý po dovršení věku 45 let, který se řídí našimi stanovami a platí 
členský příspěvek 150 Kč za rok.V současné době máme 92 členů.

Klub důchodců

 V lednu jsme pořádali jubilejní 20. společenský ples. Opět 
s naší krojovanou chasou, která nám předtančila Slováckou be-
sedu. Ples se velmi vydařil.
 V březnu jsme vyjeli do divadla v Brně na muzikál BÍTLS 
a opět v říjnu na muzikál MAMA-Mia. Obě představení se nám 
líbila. Dále jsme měli Výroční členskou schůzi spojenou s osla-
vou MDŽ. Všechny naše členky dostaly kytičku, přijali jsme 
nové členy.
 V dubnu jsme se jeli koupat do termálních lázní Velký Meder 
na Slovensku. Jeli jsme ještě i na podzim, je to pro nás ozdrav-
ný relax. Na zpáteční cestě jsme se stavili v Dolnom Stale, kde 
je velké tržiště, nakoupili jsme si tam hlavně mletou červenou 
papriku, která je výborná.
 V květnu jsme zavítali do Kroměříže na výstavu květin Floria, 
kde si naši členové nakoupí vše,  co potřebují na zahrádky.
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 Sokol se samozřejmě dlouhodobě zaměřuje také na mládež. 
Momentálně se jedná o děti 4—10 let rozdělené do dvou týmů 
pod vedením trenérů Aleše Dudíka, Martina Mikela a Ivo Kauera. 
Jejich činnost zimou nekončí, jen se přesunuli do místní tělo-
cvičny, kde nadále pilují své dovednosti a učí se novým věcem. 
U těchto dětí se nejedná pouze o fotbal, soutěžení a zápasy. Při 
trénincích se děti učí především pohybové koordinaci a zákla-
dům týmové spolupráce.
 Při fungování celé agendy, kterou spravují fotbalisté, se opa-
kovaně zapojují další pomocníci, asistenti, dobrovolní brigádníci 
a jiní. Nezbytná je také pomoc finanční, materiální, ale i obce 
a sponzorů. O to více si ceníme každého fanouška a podpory, 
která se k nám za podzim 2019 dostala. Děkujeme.

Jakub Goiš, trenér kategorie mužů

 A co nás ještě čeká? Dne 4. 12. navštívíme vánoční trhy 
v Olomouci.  Ve dnech 14. 12.—16. 12.  pořádáme výstavku, kte-
rá se ponese v duchu RETRA, na kterou vás srdečně zveme.
 Dne 18. 1. 2020 pořádáme společenský ples, opět s naší 
krojovanou chasou.
 Na závěr bychom chtěli poděkovat kuchařkám ze školní 
jídelny, které nám vždy vyjdou vstříc s přípravou občerstvení 
a hlavně Obecnímu úřadu za klubovnu a podporu naší činnosti.

Eva Tiefenbachová, Jitka Hanušková

Sokol Dolní Dunajovice

 Podzimní část sezóny fotbalistů dospělých je za námi, a tak 
je vhodná menší rekapitulace.
 Během soutěže se aktivně zapojilo celkem 25 hráčů, či čle-
nů realizačního týmu. Z těchto borců je celkem 15 místních 
a dalších 10 nás doplnilo z okolních obcí. Nutno podotknout, že 
mnozí z těchto 10 „cizích“ hráčů mají na naši obec další vazby, 
například zaměstnaní, nebo jiné sportovní aktivity s dětmi. Těší 
mě, že jádro a větší část týmu tvoří místní, avšak bez dalšího 
doplnění bychom zde mužský fotbal měli jen stěží. Tito hráči po 
podzimu vybojovali 3. místo v tabulce IV. třídy okresu Břeclav. 
Povedla se především domácí utkání, z našeho hřiště si žádný 
ze soupeřů neodvezl 3 body. I tak je na čem pracovat a věříme, 
že v jarní části sezóny dojde k dalšímu zlepšení.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ing. Jitka Feráková 
daňový poradce ev. č. 5016 

Adresa: Šumavská 418/21, 602 00 Brno 

Telefon: +420 777 003 505 

E-mail: dane.ferakova@gmail.com 

 

ÚČETNICTVÍ 

DAŇOVÁ EVIDENCE 

MZDOVÁ AGENDA 

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 
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Jubilea

Říjen 2019 Jan Sedlák
  Eva Ilkovicsová
  Olga Holacká

Listopad 2019 Jaroslav Pekařík
  Emilie Bandíková
  Alžběta Hodoňová
  Ing. Pavel Bravenec
  Ludmila Josefíková
  Zdenka Sedláková
  Hedvika Zonygová
  Alojz Marušík
  Josef Šmíd
  Štěpánka Škrháková

Prosinec 2019 Emilie Šarkoziová
  Alena Kvardová
  Hana Pitrová
  Marta Osičková

Společenská kronika

Narození

Září 2019 Mariana Kopřivová
  Dominik Ryšánek

Říjen 2019 Oliver Žiška

Listopad 2019 Emma Marková
  Patricie Feňová

Úmrtí

Září 2019 Jiří Penčák 75 let
  Aloisie Paveláková 78 let

Listopad 2019 Miloslav Svoboda 82 let
  František Penčák 101 let
  Marie Zezulčíková 72 let
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Přání ke svátkům vánočním

 Vánoce se kvapem blíží a s nimi i spoustu radostí a staros-
tí. Kromě pořádného domácího úklidu je také potřeba napéct 
cukroví, obstarat stromek a kapra a hlavně nezapomenout na-
koupit dárky pro všechny své blízké. Vánoce jsou také dobou 
návštěv, kdy se scházíme s těmi, na které jsme někdy i přes 
celý rok neměli čas. A když takové setkání nakonec nevyjde 
ani během Vánoc, nesmíme na své známé zapomínat alespoň 
formou vánočního přání.
 Novoroční přání jsou spolu s vánočními přáními mezi lidmi 
velmi oblíbená. Málokdo ale ví, že do následujícího nového roku 
si přáli už staří Egypťané. Obdarovávali se se symbolem štěstí 
a boha slunce-broukem skarabem, který byl nejčastěji vyroben 
ze zlata nebo stříbra. Postupem času samozřejmě přání měni-
la svou podobu. Zvykem ve společnosti a jakousi slušností se 
stala až na přelomu 19. a 20. století. Za vynálezce anglických 
vánočních a novoročních pohlednic je považován obchodník 
Henry Cole, prvním autorem novoročních pohlednic je potom 
známý malíř John Callcott Horsley.
 Dovolte mi, abych Vám za všechny zastupitele obce popřála 
hodně pohody, klidu, lásky a porozumění o vánočních svátcích 
a šťastný vstup do nového roku.

Mgr. Věra Zouharová

Kalendář kulturních akcí

Prosinec 2019
 19. 12. 2019 Zpívání pod
  vánočním stromem Náves
 21. 12. 2019 Vánoční turnaj Kulečníkový klub
 26. 12. 2019 Štěpánský běh Areál TK
 26. 12. 2019 Rybářské závody

Leden 2020
 1. 1. 2020 Novoroční přípitek Náves
 18. 1. 2020 Společenský ples Kinosál

Únor 2020
 8. 2. 2020 Ples Spolku rodičů Kinosál

Vážení spoluobčané, opět Vás srdečně zveme na společný přípitek do nového roku 2020.
Setkáme se na tanečním parketu v Dolních Dunajovicích

dne 1. 1. 2020 ve 14 hodin.

Na společné setkání se těší a za Obec Dolní Dunajovice Vás zve

Vít Záboj
starosta obce

Novoroční přípitek



www.dolni-dunajovice.cz

Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, grafickou úpravu nebo 
jazykovou korekturu textu. Příspěvky občanů je možné zasílat 
na e-mail: mistostarosta@dolni-dunajovice.cz.

Redakce nezodpovídá za kvalitu otisknutých fotografií, které 
jsou zasílány k jednotlivým článkům.
Autorkou úvodní fotografie je Tereza Hodoňová.

Uzávěrka příjmu článků a inzercí je do 2. 3. 2020, prosíme 
spolky a přispěvovatele o dodržení termínu. Podklady můžete 
zasílat na e-mail: mistostarosta@dolni-dunajovice.cz.

Registrační číslo: MK ČR E 11772
Adresa redakce: Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice
Vydavatel: OÚ Dolní Dunajovice
Vydává OÚ Dolní Dunajovice pro občany Dolních Dunajovic 
zdarma.
Toto číslo vychází v nákladu 680 výtisků.

Redakční rada:
Šéfredaktor: Stanislav Lačík
Zástupce šéfredaktora: Mgr. Josef Šuba
Členové: Mgr. Alexandra Bravencová, Lenka Hrabalová, 
Tereza Hodoňová, Luboš Hron, Vít Záboj, Mgr. Věra Zouharová


