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Přání občanům

 Vážení občané, 
rok 2020 byl s ohledem na rizika virové epidemie velmi složitý 
a většinu z nás zaskočil. Asi nikdo nečekal, že náš způsob živo-
ta, zvyky, jistoty se mohou takto otřást ve svých základech. Je 
však namístě zachovat si nadhled, dobrou náladu. Pěstovat víru 
a přesvědčení, že se naše životy vrátí do tak touženého klidu, 
jistoty a pohody. Zachovejme si zdravý úsudek, přijímejme rady, 
posudky, informace od odborníků, kteří jsou nestranní a  ob-
jektivní. I díky tomu nebudeme podléhat stresu, který našemu 
zdraví neprospívá.
 Zrušení všech společenských událostí, u kterých jsme se na 
konci roku setkávali, nám neumožnilo Vánoční a Novoroční přání.
 Proto vám, milí občané, přejeme z celého srdce alespoň 
touto formou, vše dobré. Budeme rádi, když konec tohoto roku 
prožijete v klidu, pohodě a s láskou ve společnosti svých blíz-
kých. Přejeme vám mnoho zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti 
jak nyní, tak do roku 2021. Pevně doufáme, že se příští rok bez 
omezení opět setkáme na tanečních zábavách, koncertech, di-
vadelních představeních tak, jak jsme naučení a zvyklí. Vždyť 
kořením našich životů je pospolitost a vzájemné společenství. 

S přáním všeho dobrého
Mgr. Josef Hasník

Ing. Miroslav Kovács

Ač roven Bohu, připodobnil se nám

 Vážení spoluobčané, bratři a sestry, přijměte můj příspě-
vek do zpravodaje „Naše obec Dolní Dunajovice“ k adventu 
a Vánocům 2020.
 Víme, že VÁNOCE JSOU OSLAVOU PRVNÍHO PŘÍCHO-
DU JEŽÍŠE KRISTA NA NÁŠ SVĚT o Vánocích prvních asi roku 
6. před našim letopočtem – před Kristem do Betléma v zemi 
Judeji v dnešním státě Izrael. Víme také, že byl dán Bohem 
jako dar nazaretské dívce Mirjam (Marii), která jej počala bez 
obejmutí se s mužem a oba, Matka i Syn Boží byli svěřeni do 
péče nazaretského tesaře Josefa. Rozjímáním o životě Pána 
Ježíše a především o jeho smrti a zmrtvýchvstání, dospěli jeho 
žáci-apoštolové a s nimi všichni křesťané k přesvědčení, že Je-
žíš Kristus je Božím darem celému lidstvu.
 Moravský básník Jan Zahradníček, rodák z Mastníku u Tře-
bíče, nazval život Ježíše Krista „cestou křížovou od Vánoc do 
Velikonoc.“ Tím vyznal svoji víru, že Pán Ježíš se svým životem 
i smrtí připodobnil každému z nás, zakoušel radosti i bolesti.
 JEŽÍŠ PROŽÍVAL-OKOUŠEL ZLO už před narozením, když 
jeho Matka a pěstoun Josef v Betlémě – po sčítání lidu – marně 
hledali nocleh a museli se uchýlit do opuštěného chléva. Tím se 
Boží Syn připodobnil všem chudým a bezdomovcům.
 Již jako dítě byl Ježíš pronásledován králem Judeje Herodem, 
zvaným Veliký a museli s ním utíkat do Egypta. Tím Ježíš, Bůh 
v lidském těle okoušel úděl vyhnanců (exulantů), které z domova 
i z vlasti vyhnala nenávist mocných (vládců) nebo válka.
 Po návratu z Egypta z vyhnanství, nemohla tato Svatá Ro-
dina žít v Betlémě, v blízkosti domu (chrámu) Hospodinova 
v Jeruzalémě. Opět z obav před mocnými – před synem Hero-
da Velikého Archelauem – vládcem Judeje – se museli usadit 
v místě se špatnou pověstí, v Nazaretě, odkud – podle mínění 
i zkušeností lidí – nepochází nic dobrého. Zde žil Boží Syn nej-
delší úsek svého života. Zde žil v lidské rodině, dal příklad po-
slušnosti dítěte, hodného syna rodičů i poctivého a pracovitého 
dělníka v dílně tesaře Josefa. Tím zlepšil pověst Nazareta, že 
odtud pochází slavný učitel a divotvůrce.
 Jako Učitel pravé lásky k Bohu a k bližnímu, neužil příliš své-
ho nového domova v Kafarnaum. Stále na cestách, aby byl blíz-
ko lidem, byl jako ten, kdo „nemá kam složit hlavu“.
 Okoušel pozemské touhy svých žáků-učedníků (spor o to, 
kdo z nich je největší…) i nepochopení pro svou cestu kříže, 
oběti vlastního života za lidstvo.
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Vánoční a novoroční bohoslužby v kostele sv. Jiljí v Dolních 
Dunajovicích v roce 2020

Den Datum Čas Mše svatá

Čtvrtek 24. 12. 21.30 Štědrovečerní (půlnoční)
Pátek 25. 12. 9.30 Boží hodová
Sobota 26. 12. 9.30 Svatoštěpánská
Neděle 27. 12. 9.30 Svaté rodiny s požehnáním manže- 
    lům při obnově manželských slibů
Čtvrtek 31. 12. 17.00 závěr roku 2020
Pátek 1. 1. 2021 9.30 Novoroční s žehnáním budoucím  
    maminkám
Sobota 2. 1. 8.00 první sobota
Středa 6. 1. 17.00 Tříkrálová s žehnáním vody, kadidla,  
    křídy a zlata

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA BUDE OZNÁMENA.

Změna šéfredaktora zpravodaje Naše obec

 V listopadu došlo po dlouhých sedmnácti letech k změně 
šéfredaktora zpravodaje Naše obec, když Stanislava Lačíka vy-
střídal jeho dosavadní zástupce Josef Šuba.
 Rád bych na tomto místě panu Lačíkovi za jeho dlouholetou 
činnost pro zpravodaj ze srdce poděkoval. Vždyť stál už u jeho 
počátků v roce 1996 a byl tedy jedním ze zakládajících členů 
redakce. Svými články pak přispíval téměř do každého čísla, 
jeho tématy se stalo především vinařství či ochotnické divadlo, 
poukazoval však také na nejrůznější problémy a neduhy v ži-
votě obce. V roce 2004 se Stanislav Lačík stal šéfredaktorem 
zpravodaje a tuto službu pro Naši obec vykonával až do podzi-
mu letošního roku. Nadále se ve zpravodaji věnoval svým oblí-
beným tématům, především však připravoval základní osnovu 
každého nového čísla a díky tomu redakci neuniklo žádné dů-
ležité téma ani žádná akce, o níž bylo třeba občany informovat. 
Pan Lačík byl také při tom, když v roce 2019 zpravodaj prošel 
zásadní proměnou. Díky změně formátu, rozšíření obsahu a ba-

 Pýchou a nenávistí tehdejších kněží a učitelů Zákona byl do-
hnán na smrt ukřižováním.
 NENÍ DIVU, ŽE JEHO ZNAKEM JE KŘÍŽ. To chápou tvůrci 
betlémů v Ústí nad Orlicí a v okolí a malého Ježíše v jeslích 
znázorňují ležícího, ne na měkkém seně, ale na tvrdém kříži. Tím 
vyjadřují svoji víru, že k poslání tohoto Dítěte patří smrt na kříži 
jako oběť za lidstvo – za překonání zla odpuštěním hříchů.
 Římský legionář v Británii, Konstantin, zvaný Veliký, když měl 
vojensky obhájit volbu sebe za císaře římského a obával se 
střetnutí se svým odpůrcem (sokem) Maxenciem, uviděl ve snu 
zářící kříž s nápisem IN HOC SIGNO VINCES „V tomto zna-
mení zvítězíš“. Věděl, že kříž je pro Římany znamením hanby 
a ponížení, ale pro křesťany znamením Krista Ježíše, Vítěze nad 
zlem nelásky i nad smrtí. Konstantin přijal tento sen jako zjevení 
Boha křesťanů a dal na prapory svého vojska našít kříže.
 Když v boji zvítězil, uvěřil v Boha křesťanů a opustil své bohy 
pohanské. Zvláštním rozhodnutím, zvaným edikt milánský, dal 
roku 313 křesťanům svobodu ve vyznávání víry.
 Pán Ježíš, když předpovídá závěr dějin lidstva a konec času 
oznamuje, že znovu k nám přijde na Zem, že přijde ve slávě 
s anděly a svatými lidmi. Přijde, aby zhodnotil (soudil) život 
každého z nás, aby odměnil spravedlivé a potrestal provinilé. 
Protože viníky-hříšníky jsme každý, nabízí smíření a odpuštění 
všem, kdo viny přiznají a litují.
 Ježíš také oznámil, že znamením jeho příchodu bude zářící 
kříž na nebi (obloze).
 Vážení bratři a sestry. Je pro nás dobré vědět o kříži, znamení 
Krista Ježíše, našeho Spasitele-Zachránce. Pěstujme přátelství 
s Pánem Ježíšem, nejen o Vánocích, ale po celý nový rok 2021.
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Dr. Karla Rennera, také tyto oslavy byly díky epidemiologické 
situaci odloženy.
 Hlavní náplní práce obnovené rady obce a zastupitelstva 
byla příprava budoucích projektů. Na prvním místě se jedná o 
přípravu dokumentace na rozšíření čistírny odpadních vod, dále 
byla zpracována zástavbová studie pro výstavbu dvaceti rodin-
ných domů v lokalitě „U Vápenky“ na ulici Kostelní, studie je 
však pouze prvním krůčkem a případná výstavba bude možná 
asi až kolem roku 2023. Rada obce ve spolupráci s vedení ZŠ 
připravuje dokumentaci na výstavbu nové školní jídelny a dru-
žiny, která by mohla být umístěna v prostoru nynější školní za-
hrady na ulici Kostelní. Zpracovávají se také studie a projekty na 
vybudování nových sítí a komunikací v prostoru mezi hřištěm 
a ulicí Rudé armády. Zpracována byla také „STUDIE ROZVOJE 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ“, která zmapovala veřejná pro-
stranství v obci a navrhla to, jak by se tato prostranství měla 
dále rozvíjet. Prvním místem, který z uvedené studie vychází 
je právě park na ulici Poštovní. V současné době skupina ar-
chitektů pracuje na návrhu urbanistické studie obce, která by 
nám měla umožnit představu, jak se bude obec vyvíjet v dalších 
několika desítkách let, ale měla by nám dát také odpověď na 
otázku, kam by měl být v budoucnu umístěn nový kulturní dům.
 Od plánů do vzdálenější budoucnosti k tomu co nás oče-
kává v průběhu roku 2021. Obec obdržela příslib dvou dotací, 
první se týká výměny oken a zateplení budovy ZŠ a druhá je 
určena na vybudování nového sběrného dvora v areálu na ulici 
Zemědělská. Na tyto akce se připravuje výběrové řízení na zho-
tovitele. Obec připravuje také žádost o dotaci na rekonstrukci 
komunikace na ulici Sklepní. V nejbližší době se připravuje také 
rozšíření inženýrských sítí k připravované výstavbě 6 RD na uli-
ci Rudé armády. A pokud nám to finanční možnosti dovolí, měla 
by být také realizována výstavba a opravy chodníků v ulici Nová 
a jejich propojení do ulice Polní a Zahradní. Samozřejmě budou 
pokračovat projekční práce na výše zmíněných akcích.
 Jménem svým i jménem zastupitelů obce přeji všem obča-
nům klidné Vánoce a do roku 2021 především zdraví.

Mgr. Josef Hasník, starosta obce

revným fotografiím se, troufnu si říct, stal jedním z nejzajímavěj-
ších obecních zpravodajů v regionu.
 Věřím, že až si bude pan Lačík listovat příštími čísly obecního 
zpravodaje, bude tak činit s pocitem, že Naši obec odevzdal do 
dobrých rukou a že bude mít také chuť tu a tam do zpravodaje 
přispět svým článkem. My se zase budeme snažit, aby pro vás 
všechny byl obecní zpravodaj stále zajímavým čtením v atrak-
tivním provedení a nadále byl i pomyslnou kronikou života 
Dolních Dunajovic.
 Na závěr mi dovolte ještě drobnou poznámku. Máte-li 
chuť přispět do Naší obce svým článkem či fotografií nebo 
máte-li nápad na jeho vylepšení, ozvěte se nám na e-mail 
redakce@dolni-dunajovice.cz a pomozte tak s přípravou 
obecního zpravodaje.

Mgr. Josef Šuba

Rok 2020 v Dolních Dunajovicích 

 Vážení spoluobčané, končící rok 2020 byl v naší zemi i v ce-
lém světě ve znamení epidemie covidu-19. S malou přestávkou, 
červen až září, nás tato nemoc omezuje již od února a zastavi-
la téměř úplně společenský a kulturní život nejen v naší obci. 
Naše obec v letošním roce zažila i další výrazný okamžik, na 
dubnovém zasedání zastupitelstva došlo ke změně na místě 
starosty a místostarosty a obměněna byla i většina rady obce. 
Přes vše výše uvedené se život a práce v obci nezastavil. Na již 
zmíněném dubnovém zasedání zastupitelstva bylo rozhodnu-
to o revitalizaci prvků ÚSES (stromořadí a remízky v katastru 
obce) a o následné pětileté péči o tyto výsadby. Z těch viditel-
ných akcí je dále možné uvést ozelenění okolí rybníka, na které 
navázalo vybudování komunikace jak u rybníka, tak i na ulici 
Polní. Dále byl rekonstruován chodník u kostela a opravena ko-
munikace mezi ulicemi Hlavní a Kostelní. V říjnu byla zahájena 
rekonstrukce parku na ulici Poštovní. Přestože toho není úplně 
málo, tak největší akce tohoto roku se uskutečnily především 
v naší Základní škole, ale o tom více na jiném místě zpravoda-
je. Celý rok se také nesl v duchu příprav oslav našeho rodáka 
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 Věříme, že vás tyto plány, které zajistí další rozvoj obce, potěší. 

Ing. Miroslav Kovács, místostarosta obce

Informace OÚ 

 Spolky, které působí v obci, mohou žádat o podporu z Pro-
gramu podpory z rozpočtu Obce Dolní Dunajovice na rok 2021 
od 1. ledna do 28. února 2021. Na později podané žádosti, ne-
bude brán zřetel. Podrobnosti a žádost jsou na webových strán-
kách obce. Zároveň upozorňujeme, že spolky, které obdržely 
dotaci v roce 2020, musí provést jejich vyúčtování nejpozději 
do 15. ledna 2021.

Zástavbová studie U Vápenky

 Vážení občané,
rádi bychom Vás blíže seznámili s projekty, kterými se zabývá-
me a na kterých pracujeme. Jak zmínil ve svém článku pan 
starosta, tak rok 2020 je ve znamení příprav projektových do-
kumentací. O jedné z nich se zmiňuji níže.
 Všichni vnímáme problém s nedostatkem stavebních míst 
v naší obci. Jeden z našich stěžejních úkolů je tuto situaci 
napravit. První místo, které bychom rádi připravili k výstavbě 
rodinných domů je lokalita U Vápenky. Jsme si plně vědomi 
současných požadavků na bydlení, zajištění potřebného kom-
fortu, parkovacích míst, zeleně, odpočinkové zóny. Proto jsme 
oslovili architektonickou kancelář Objektor Architekti s.r.o. 
pana MgA Václava Šuby, a zadali k vypracování zástavbovou 
studii s výše zmiňovanými požadavky. Vzniklo vícero návrhů, 
jak plochu uchopit. Po společné diskuzi radních a zastupitelů 
jsme vybrali variantu, kterou níže prezentujeme.
 V současné době je podepsána smlouva se společností 
E-ON a.s. a zaplacena záloha na přeložení vedení vysokého na-
pětí, díky čemuž se pozemek využije v maximální míře. V příš-
tím roce se bude realizovat projekt na vybudování inženýrských 
sítí a naší snahou bude v roce 2022 zahájit jejich budování. Ná-
sledně stavební pozemky nabídneme k prodeji.
 Touto lokalitou U Vápenky však nekončíme. Další zónou pro 
bydlení bude plocha za benzinovou čerpací stanicí. Dle sou-
časného územního plánu je vedena jako průmyslová zóna. Při 
změně územního plánu obce budeme chtít převést tuto plochu 
na smíšenou obytnou. To umožní pokračovat v našem plánu 
vytvořit další stavební místa.
ZÁSTAVBOVÁ STUDIE „U VÁPENKY“ 
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 Zastupitelstvo obce nezměnilo pro následující období výši 
poplatků a plateb, takže i nadále je stočné v obci 34,50 Kč za 
1m3 a poplatek za svoz odpadu 500 Kč na osobu.
 V roce 2021 budou obecní poplatky opět vybírány prostřed-
nictvím SIPO. Pokud se Vaše SIPO změnilo, informujte o tom 
v kanceláři OÚ.

Platby SIPO v roce 2021:
 01/2021 poplatek za psa na rok 2021

 02/2021 (1. čtvrtletí) poplatek za svoz komunálního odpadu  
   125 Kč/osoba

 03/2021 stočné – vyúčtování za rok 2020

 04/2021 (2. čtvrtletí) poplatek za svoz komunálního odpadu  
   125 Kč/osoba

 07/2021 (3. čtvrtletí) poplatek za svoz komunálního odpadu  
   125 Kč/osoba

 08/2021 záloha na stočné za rok 2021

 10/2021 (4. čtvrtletí) poplatek za svoz komunálního odpadu  
   125 Kč/osoba

Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Mobilní rozhlas

 Vážení spoluobčané,
znovu jsme pro vás zprovoznili službu Mobilní Rozhlas, díky kte-
ré s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Ob-
čané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou 
dostávat důležité informace o dění v Dolních Dunajovicích, a to 
prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?
- novinky z úřadu přímo do telefonu
- upozornění na krizové situace – výpadky energií, blížící se 
vichřice, dopravní uzavírky, atd.
- pozvánky na sportovní a kulturní akce
- účast ve veřejných anketách

 Registrace je zdarma! V registračním procesu si můžete na-
stavit, jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpe-
čí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů.

Jak se zaregistrovat? 
- přes webovou stránku www.dolni-dunajovice.mobilnirozhlas.cz
- přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas/Zlepšeme Česko
- vyplněním přiloženého registračního letáku a předáním na 
úřad obce Dolní Dunajovice

Snadné nahlašování závad v obci přes obecní aplikaci:
 Společně s moderním způsobem komunikace jsme zavedli 
také Systém na hlášení podnětů od občanů. Pokud na území 
naší obce narazíte na nepořádek, černou skládku, rozbitou lavič-
ku nebo třeba nesvítící lampu, stačí problém vyfotit a jednoduše 
nahlásit přes aplikaci Mobilní Rozhlas/Zlepšeme Česko. My se 
postaráme o to, aby byla závada co nejdříve vyřešena!

 Děkujeme všem, kteří mají zájem z naší obce tvořit lepší 
místo pro život!

Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Oslava Dr. Karla Rennera

 Vážení občané,
na základě dohody s Rakousko-českou společností se sídlem ve 
Vídni a hejtmanem Jihomoravského kraje jsme se shodli na odlo-
žení oslavy výročí narození Dr. Karla Rennera. Dle vývoje situace by-
chom stanovili náhradní termín, o kterém vás budeme informovat.
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„Jeden za všechny, všichni za jednoho“

 V zimním období se setkáváme se zvýšeným výskytem na-
chlazení, chřipek a letos se k nim přidává i Covid-19. Ať už jde 
o obávaný koronavirus, nebo jiné virové onemocnění, šířící se 
pomocí kapének, tedy kašláním, kýcháním nebo dotekem. Prů-
běh onemocnění je velmi podobný: vysoká teplota, bolesti hla-
vy, svalů a kloubů, dýchací potíže, nechutenství, případně zažíva-
cí potíže. Únava, kdy nemocný prakticky jen spí. Příznak typický 
pro koronavirus je dušnost, tedy pocit nedostatku vzduchu nebo 
neschopnost se zhluboka nadechnout. Další je typicky ztráta 
čichu, příp. chuti. Ztráta čichu je totální a často přetrvává i po 
vymizení ostatních příznaků.
 Vzhledem k rozvolňování opatření, je na místě dbát na dodr-
žování opatření a vzájemnou ohleduplnost.
 Život jde dál, děti opět začínají chodit do škol, scházíme se 
na veřejnosti a zdá se, že začít to brát vážně se nám prostě 
nechce. Koronavirus to ale vážně bere. Jde mu o přežití. A jako 
každý živý organismus se bude množit bez ohledu na to, jestli 
ho respektujeme nebo ne. Jiné je to ale s jeho šířením. To už 
ovlivnit můžeme.
 Karel Čapek krásně psal o chřipkové epidemii v roce 1931: 
„Jakmile poznáte, že vám je tak nějak divně, a jakmile na 
sobě zjistíte horečku, zůstaňte doma a vlezte do postele, ale 
hlavně nechoďte mezi lidi a nedýchejte jim pod nos, hekajíce 
a bědujíce, že máte chřipku. Každý, kdo si svým bližním naří-
ká, že má chřipku, zaslouží jednu do zad, ne proto, že je vůbec 
protiva, ale proto, že chřipku nebo rýmu roznáší. … Čím míň 
se bude o chřipce povídat, tím dřív přejde – už z nedostatku 
veřejného zájmu.“
 Myslím, že je to nádherně shrnuté a platné i pro koronavirus, 
namísto paniky a šíření špatné nálady si dejme záležet na kvalitě 
vlastního zdraví a buďme opatrní, abychom někoho nenakazili.
 U Covid-19 ale máme oproti chřipce pár problémů navíc. 
Jednak ho můžeme šířit, i když sami nemáme příznaky. Ne-
stačí tak pravidlo „zůstat doma, když je mi špatně“. Musíme se 
celkově vyhýbat blízkým kontaktům s lidmi jiné domácnosti. 
Když to jde, scházet se venku. V uzavřených prostorech pou-
žívat roušky, případně respirátory – já vím, všechny nás štvou. 
A potom, oproti chřipce může být velmi agresivní a smrtící 
u určitého procenta lidí, kteří by jinak mohli mít ještě dlouhý 
a celkem zdravý život. Opravdu nezabíjí jen lidi, kteří by tak 
jako tak brzy zemřeli.

 Hlavním momentem oslavy je slavnostní křest nově rekon-
struovaného parku a jeho pojmenování na Park Dr. Karla Rennera. 
Na rekonstrukci parku se bez ohledu na nynější složitou situaci 
pracuje. Jsme velmi rádi, že se v naší obci zvelebí další místo, kte-
ré bude lahodit nejen oku, ale vytvoří se další kout pro odpočinek 
a relaxaci.

Za organizační tým Ing. Miroslav Kovács a Mgr. Josef Šuba
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Co tedy můžeme udělat?
- při jakémkoliv příznaku zůstat doma. Nechat doma nemocné 
dítě, i když má jen rýmu
- nosit roušku ve vnitřních prostorech, kde jsou lidé, kteří s námi 
nežijí v jedné domácnosti
- zvažovat všechna setkání s lidmi, a to nejen cizími, dodržovat 
rozestupy
- pravidelná hygiena rukou je základ
- kašlat a kýchat vždy do rukávu na předloktí nebo do papíro-
vých kapesníků, které ihned vyhodíte do koše, nikdy do dlaně
- šířit pozitivní náladu a užitečné informace

 Za zmínku by jistě stála i obecná doporučení pro preven-
ci onemocnění obecně. V  zimě se častěji zdržujeme doma, 
proto dbáme na dostatečné větrání místností, správná teplota 
pro zdravé spaní je uváděna okolo 18 °C, vhodné je i používání 
zvlhčovačů a to klidně s étherickými oleji. Příkladem může být 
eucalyptový olej, který svými silně antiseptickými účinky dezin-
fikuje prostředí a je velmi účinný při dýchacích potížích.
 Velmi diskutovaný je i přínos vitamínů. Efektivní imunitní 
reakci vyvolává vitamín C společně se zinkem, dále pak beta-
glukany nebo laktobacily. Letos je také velmi populární užívání 
vitamínu D.
 Co mít doma aneb být připraven neuškodí. Každá domácí 
lékárnička by měla obsahovat přípravky na snížení horečky, léky 
které působí protizánětlivě a efektivně tlumí bolest, určitě by 
také měla obsahovat léky na suchý a dráždivý kašel, případně 
léky uvolňující hlen a usnadňující vykašlávání.
 Závěrem bych vám chtěla popřát pevné zdraví a ohledupl-
nost vůči ostatním.

Mgr. Nikola Miklová

ZŠ informuje

 Na začátku září jsme si moc přáli, aby školní rok probíhal co 
nejstandardněji. Toto přání se nám bohužel nesplnilo. Během 
uplynulých měsíců se odehrálo tolik změn, že bylo mnohdy 

obtížné se v nich orientovat. Nová nařízení, vycházející z aktuál-
ní epidemiologické situace, se často měnila ze dne na den a vy-
vrcholila úplným uzavřením škol. Tento článek vznikl v  době, 
kdy se teprve plánoval postupný návrat dětí do škol, proto pev-
ně věříme, že ve chvíli, kdy čtete tyhle řádky, se alespoň v urči-
tém omezeném režimu stihli do školy vrátit všichni.

 Ale jak to vypadalo chronologicky. Nějaký čas jsme ve ško-
le fungovali pouze za zvýšených hygienických opatření. Veli-
ce brzy však byly zavedeny roušky ve všech prostorách škol, 
následně byl zakázán provoz zájmových kroužků, omezeny 
volnočasové aktivity, výrazně omezena výuka tělesné výchovy 
a zakázán zpěv. Od 12. října přešli žáci 2. stupně na výuku dis-
tanční formou a hned o dva dny později, navzdory prohlášením, 
že 1. stupeň se zavírat nebude, byly školy uzavřeny úplně. Online 
výuka tedy začala naplno fungovat od 14. října. Všichni žáci si 
museli zvykat na nový režim a zcela jiný způsob práce, což roz-
hodně nebylo jednoduché. Velké poděkování opět náleží pře-
devším jejich rodičům. Mnozí z nich museli zvládat svou vlastní 
profesi a zároveň pomáhat svým dětem s výukou. Samozřejmě 
ne všechno se dařilo, řešili jsme řadu nejen technických obtíží, 
ale všichni jsme se moc snažili.
 Během doby, kterou děti trávily doma, se ale život ve škole 
nezastavil. Naopak, mnohdy tu byl čilý ruch až do pozdních 
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 Snažila jsem se pracovat s  dětmi podobným způsobem 
(v  rámci možností) jako ve třídě. Aby se aktivně zapojovaly, 
společně plnily úkoly a různá cvičení. Rodičům mělo zůstat jen 
čtení a psaní v písance. Ti zpočátku fungovali hlavně jako ob-
sluha počítače i dětí, později hlavně jako psychická podpora. 
Nejistota a obava se postupně vytrácely. Děti se rychle naučily 
ovládat na počítači ikonku „kamerky“ a „mikrofonku“ důležité 
pro komunikaci s vyučujícím. Nepočítaly ovšem s tím, že sní-
mají opravdu skoro všechno :-). Občas se nepodařilo připojení 
dětí, jindy s něčím zápasila paní učitelka.
 Stejně jako v jiných domácnostech se i u nás doma každý 
den v určitou hodinu spustila tři různá zařízení, a ve třech růz-
ných místnostech probíhala on-line výuka. Takže situaci sleduji 
a zažívám i z pozice matky žáka a studentky.
 Jsem velmi ráda, že jsme se s druháčky ve středu 18. listopadu 
vrátili do školních lavic. Osobní kontakt a přirozenou interakci ne-
nahradí žádná technologie, i když také tato zkušenost nás všech-
ny posune zase dál. On-line výuka je určitě pro žáky a učitele 
přínosnější než pouhé předávání úkolů. Přesto tento způsob 
výuky především v 1. a 2. třídě, kdy děti získávají prvotní návyky 
a potřebují individuální přístup nepovažuji za šťastný.
 Velký dík patří dětem za zvládnutí jejich první on-line výuky, 
ale také rodičům a prarodičům za podporu, komunikaci, zpro-
středkování zpětné vazby a obrovskou trpělivost.

Simona Buchtová, tř. učitelka 2. třídy

Online výuka z pohledu žáků

 „Na online výuce se mi líbí, že nemusím vstávat tak brzo, jako 
když jezdím autobusem do školy. Můžu klidně sedět doma a být 
v pyžamu. Máme ale hodně úkolů, které mi zaberou více času než 
ve škole. Někdy mám problém, že mi nefunguje mikrofon a nejde 
mě slyšet. I když je někdy sranda, tak je to lepší ve škole, protože 
teď máme hodně úkolů. A docela mi už chybí spolužáci.“

 „Trvalo mi, než jsem si v tom udělala tzv. pořádek. Ale teď už 
to chápu a dokážu si s tím poradit, takže mě to i baví. Ale určitě 

večerních hodin. Naplno totiž pokračovala rekonstrukce ně-
kolika učeben, které v tuto chvíli čekají pouze na dovybavení 
učebními pomůckami. Jsme rádi, že vám můžeme nabídnout 
malou ochutnávku v  podobě několika fotografií (koláž na 
druhé straně obálky).
 V předvánočním čase se pravidelně setkáváme na různých 
besídkách, či zpívání pod vánočním stromem. Letos ale bude 
zřejmě všechno jinak. Proto nám dovolte, abychom vám ales-
poň touto formou popřáli klidné vánoční svátky strávené v ro-
dinném kruhu a hlavně hodně zdraví a spokojenosti do nového 
roku. Budeme se těšit na setkání s vámi v lepších časech.

Mgr. Vladimír Mikel, ředitel školy

On-line výuka z pohledu učitelky I. stupně ZŠ

 Začátek školního roku 2020/2021 jsme z provozních dů-
vodů započali na „detašovaném pracovišti“ v budově ŠJ. Pouhé 
tři dny po návratu do kmenové třídy došlo k  uzavření škol a 
přechodu na distanční výuku.
 Moji žáčci se občas tváří pochybovačně, když jim sdělím, že 
i my učitelé se stále vzděláváme a učíme. Pro období jara a 
podzimu letošního roku to platí dvojnásob.
Tentokrát ani „prvostupňáci“ nechtěli zůstat na neurčito bez 
možnosti se s dětmi vidět, aktivně pracovat a mluvit s nimi. Po-
mocí a radou přispěchalo vedení školy a kolegové z II. stupně, 
kteří měli již zkušenosti z jara. Zbytek obnášelo samostudium 
a účast na webinářích. Jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na 
bojišti. Některým situacím se však nevyhnete a narazíte na ně 
až za provozu. Již při prvních spojeních některé z nás zklamala 
technika. Nařízení vlády bylo rychlejší než dodání objednaných 
technologií.
 Po domluvě s  p. ředitelem jsem další tři on-line hodiny 
odučila z  jeho počítače přímo v  ředitelně. Měl tedy možnost 
sledovat on-line výuku matematiky, českého jazyka a prvouky 
ve 2. třídě v  přímém přenosu. Později, při práci z  domu s  již 
odpovídajícím vybavením, se výuka ustálila na zhruba 50–60 
minut denně.



Naše obec  |  Dolní Dunajovice  |  ročník XXV  |  číslo 4  |  prosinec 2020

 „Distanční výuku zvládám dobře. Naštěstí máme doma je-
den počítač a jeden notebook, takže máme s bratrem každý 
svůj. Samozřejmě nám také občas pomáhají rodiče. Není to 
však jako ve škole, na kterou už se moc těším. Chybí mi osobní 
kontakt se spolužáky, i s učiteli.“

 „Online výuka se mi docela líbí. Fungujeme téměř jako ve 
škole. Ze začátku se mi občas nepodařilo hned na poprvé ode-
slat domácí úkol přílohou, ale dnes už vím, jak na to. Takže se 
díky online výuce víc naučím i s internetem. Jinak mé spojení je 
většinou super a bez komplikací. Někdy ve vyučování vyrušují 
moji papoušci, kteří se nejspíš chcou učit s námi :D. Online výuka 
mě opravdu baví a ani mě neštve, že nechodíme do školy :)).“

„Na online výuce se mi líbí dvě věci. Jedna z nich je ta, že jsme 
jí mohli přizpůsobit vstávání a vstávat klidně o hodinu později. 
A druhá věc je ta, že jsem si uvědomila, že do školy chodím 
vlastně ráda, i přesto, že mě to někdy štve. Ale jinak mi přijde, 
že online výuka nesahá výuce ve škole ani po kotníky, ale je to 
určitě zajímavá zkušenost.“

(Citace z prací žáků 6. a 7. třídy)

Matka v koronadobě

 Jak v  době koronaviru zachovat klid a být dětem jako 
rodič(-e) oporou?
 V dnešních dnech se mnohé rodiny nacházejí v nelehké si-
tuaci, kterou nikdo nečekal. Musejí se potýkat s čím dál větším 
počtem zásadních problémů, jako např., finančními výpadky, ru-
šením plánovaných akcí, zavřenými školami, nutnosti skloubit 
práci z  domova s  péčí o děti nebo sháněním náhradní péče, 
někdo dokonce ztrátou zaměstnání či třeba nemocí.
 Cílem nás všech je nijak se neohrozit, zachovat klid a přijít na 
to, jak se s tímto životem, který bude nějakou dobu běžet mimo 
zajeté koleje, vypořádat. Zůstat doma a vyhýbat se kontaktům, 
tak zní první přikázání nouzového stavu. Nařízená lenost nemu-
sí být ani trochu příjemná pro ty, kdo zároveň přicházejí o zdroje 
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to není lepší než chodit do školy (100%). Těším se, až tahle doba 
skončí a vrátíme se zpět do školy, na takový ten pravidelný re-
žim. Takže celkově mi nevadí online hodiny, ale škola je škola.“

 „Mám se dobře, trochu se nudím, ale jsem zdravej a rád bych 
chodil do školy, ale je covid, takže nemůžeme. Ale máme online 
výuku, takže aspoň něco pozitivního. Úkoly zvládám, je to sice 
blbý, ale je to dobrý.“

 „Ta škola na dálku je dobrá, ale není to ono. Ve škole je to 
prostě vždycky lepší. Úkolů máme strašně moc. Teda alespoň 
mě to tak připadá. Do školy se moc moc moc moc těším. Hlav-
ně na spolužáky, i když mě někteří štvou, ale stejně mě chybí.“

 „Každý den spím, jím, učím se a už mě to nebaví. Školu zvlá-
dám blbě, je toho hodně a mamka nestíhá. Říká: Moje nervy.“

 „Učení na dálku zvládám dobře. Když už nemůžeme do 
školy, můžeme se aspoň slyšet. Úkolů je tak akorát, ale ve 
škole by to bylo lepší. Chybí mi nejvíc kamarádi, se který-
mi se můžu před vyučováním nebo o přestávce pobavit.“
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 Běžně… z práce domů, nakoupit, uvařit, aktivně zapojit děti, 
pokud se nabízí pěkné počasí, tak s dětmi ven, pak se snaží-
me s dětmi řešit školu. Do toho řešit další pracovní záležitos-
ti, telefonáty, e-maily, byť v jiné míře než dříve, když všechno 
fungovalo. Žijeme naštěstí na vesnici, kde se nemusíme stre-
sovat žádnými nařízeními a zákazy, když si potřebujeme zajít 
ven a nabízí se práce na zahradě či dvorku, ale zároveň nyní 
zažíváme sociální izolaci.
 Na děti situace poměrně dost doléhá, jsou velice podrážděné, 
nešťastné a frustrované. Myslím, že jim výrazně chybí vrstevníci. 
S úkoly do školy se ocitáme ve skluzu a těžko se nutíme k tomu, 
abychom společně pořádně zabrali. Když si sedneme podvečer 
k práci, za chvíli většinou mají hlad nebo jiný požadavek nebo si 
chce jen povídat. Bohužel se mi špatně pracuje v noci, usínám 
málem dříve než oni, tak je to těžko řešitelné. Říkám si, jak to asi 
zvládají se školou a prací rodiče jednoho potomka, ale zase mají 
tu nevýhodu, že si dítě musí zabavit sami. Takže sice máme děti 
pod dozorem babiček nebo jiného hlídacího dospělého, ale na to, 
aby třeba spolu seděli nad učením, kapacita prostě není a ani to 
po těch, kteří nám pomáhají, nemůžeme požadovat. Proto celý 
učební příběh probíhá, pokud jsou síly, až podvečer. Na školu tak 
místo nezbývá tolik, jak by se nám hodilo.
 A jak to vidí děti? „Nemusím ráno tak brzo vstávat, nemusím 
poslouchat řeči ‚proč mám jít do tý blbý školy, když se tam vůbec 
nic nenaučím“. Změnu režimu berou i jako vítané vytržení ze ste-
reotypu, mohou absolvovat vlnu TV programů, tabletové hrátky 
jsou povoleny, mobil je také pro mnohé trávení tolikého volného 
času. No, ale za měsíc začaly mluvit jinak. Začaly chybět kamarádi, 
počasí se přehouplo z pěkného do zachmuřeného, úkolů a online 
hodin přibývalo a postupně děti zjišťovaly, že škola byla vlastně 
fajn. A co teprve aktivity, volnočasové kroužky, na kterých bylo 
tolika srandy a tolik jsme se toho naučily? Ano, milé děti, tak to 
opravdu bylo… došly na to, že to, na co běžně shromažďovaly tolik 
nářků, se nyní přehouplo jak když z mističky vah odeberete závaží.
 Dětem jsem tedy napsala přesný denní rozvrh, co mají kdy 
dělat, je v něm zahrnutá i hra na hudební nástroje, čtení a pobyt 
venku. Školu je potřeba dělat opravdu průběžně a každý den, 
minimálně dvě hodiny, jediné, co jim trochu chybí, je více pohybu. 
Náznaky nudy se snažíme překlenout zvláštními úkoly, ale i tam 
časem docházejí nápady a možná i chuť něco s vlastní mamkou 
dělat. Prostě jim chybí sociální kontakty a společné nadšení.

příjmů. Spousta rodičů zažívá velice náročné situace. Musí pra-
covat, ale nemá jim kdo pohlídat děti. Jsou nemocní, ale musí 
práci udělat, protože si nemůžou vzít nemocenskou.. snaží se 
pracovat z domova, ale  kolem jim pobíhají děti a to kolikrát 
nejen ty vlastní… Starají se o staršího rodiče a bojí se, aby se 
nenakazil. V  takových nebo obdobných situacích nemusí mít 
člověk dost času nebo energie na to, aby se řídil chladným sel-
ským rozumem. Snažíte se, aby se dítě celý den cítilo v bezpečí 
a vědělo, že je o ně postaráno. Současná situace je opravdu 
mimořádná, nic obdobného jsme nezažili, nemáme žádný kon-
krétní návod, jak to vše zvládnout s nadhledem, aby to probíha-
lo tak, jak bychom chtěli.
 Obrovský nápor nyní prožívají nejen zdravotníci a hygienici, 
ale často i hasiči, policisté či mnozí státní úředníci. O nich se 
v médiích hojně píše. Ale i my ostatní vstáváme za tmy a domů 
se vracíme téměř také za tmy, máme pocit, že rodinu vůbec 
nevidíme a pro své děti nejsme vzorný rodič. Máte pocit, že nic 
nestíháte, nic neděláte pořádně a na nic vám nezbývá čas? Ne-
můžete kvůli tomu spát, proto se ráno budíte rozlámaní a mr-
zutí, což se vás drží celý den? A jak zvládají situaci rodiče, kteří 
musí doma pracovat, starat se o děti a nahrazovat učitelku či 
dohánět práci, kterou za ně nikdo jiný neudělá?
 Školy jsou zavřené (na dobu neurčitou), stejně tak některé 
školky, nepořádají se zájmové kroužky ani kulturní akce či akce 
pro děti. Rodičům tak vyvstal nečekaný problém: mají chodit do 
práce, ale zároveň se starat o děti, vařit jim obědy, učit se s nimi, 
nahrazovat jim chybějící aktivity. Některé profese sice mají vol-
no, například převážně živnostníci či třeba umělci. Jenže ti zase 
mnohdy řeší existenční problémy.
 Ne nadarmo koluje po Facebooku hláška „Jestli budou školy 
ještě dlouho zavřené, tak vakcínu na koronavirus najdou rodiče 
dříve než vědci“. Jaké jsou tedy zkušenosti rodiče a jeho pohled 
na to, jak současnou koronavirovou krizi zvládat…
 Moc bych chtěla vyprávět, jak na aktivitách s dětmi, na pro-
cházkách či poznávání našeho okolí na kole, jsem objevila ty 
opravdové hodnoty, ale nějak mi to s hypotékou a ostatními ži-
votními náklady za zády nejde.
 Jedna varianta je ta, že se nabízí zůstat na tzv. „OČR“, ošet-
řování člena rodiny, na ošetřovném. Ale tuto variantu jsme si již 
vyžkoušeli v jarním coronavirovém období. A jak to probíhá, když 
člověk běžně chodí do práce a děti zůstaly ze dne na den doma?
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Stařenka vzpomíná

 Zanedlouho tomu bude už 30 let, co byly dolnodunajovické 
děti (Dunajek) pozvány předsedkyní České národní rady, paní 
JUDr. Dagmar Burešovou, do sněmovny na oběd.
 S paní doktorkou jsem se znala a byla jsem ráda, že mohu 
tak čestné pozvání dětem i tehdejším vedoucím souboru man-
želům Karlíkovým vyřídit. Všichni pozvání přijali s nadšením, ale 
i s pokorou k tak výjimečné události. Nejvíce starostí měli Kar-
líkovi s programem, kterým mělo být poděkováno za pozvání. 
Paní Karlíková stanovila kritérium pro děvčata, která pojedou. 
Byla to délka vlásků, protože ke krojům přeci patří copánky.
 Pan kancléř sněmovny Dr. Kinštetr byl pověřen paní před-
sedkyní Burešovou zajištěním péče o pozvané. Počet jsme do-
hodli na plně obsazený autobus, tedy 50–60 lidí.
 V  tom čase u některých dunajovických pedagogů vznikly 
pochyby, zda mají děti dostatečné povědomí o tom, jak se mají 
slušně chovat. Svolali, zvláště svérázné chlapce do tělocvičny, 
kde je poučili, že sněmovna je důstojná instituce, ve které ani oni 
(viz pedagogy) ještě nikdy nebyli. Tam, že si nikdo neokopává 
kotníky, nepodtrhává židli a nepere se o to, aby byl první v řadě. 
Nakonec zaznělo: „Kluci, ne abyste si plivali do polévky“! Čímž 
bylo dovzdělávání ukončeno.
 Když nastal den D, před školu pro děti přijel autobusem stát-
ních statků pan Jožík Pitra, který tehdy byl a doufám, že dosud 
je, vynikající řidič. Přesvědčil mě o tom, když jsem jej navigovala 
porevoluční Prahou, jak rychle a bezpečně reagoval a děti vždy 
přivezl co nejblíže k místu určení.
 Děti byly svátečně ustrojené a kroje si vezly v kufrech. Bylo 
třeba zajistit kde se převléknou. Ve sněmovně by to šlo, ale chtěli 
jsme překvapit. Řešení se našlo. Před ministerstvem obchodu 
a cestovního ruchu směl autobus parkovat a v protější budově, 
v ředitelství pražské „Včely“, se děti převlékly. Byly krásné jako 
kytičky. Aby se nepomačkaly, tak na tu krátkou vzdálenost z uli-
ce Řásnovka po Valdštejnskou, raději stály. Pan řidič je vezl jako 
velebné svátosti. Do ulice Sněmovní se autobus nevejde. Měli 
jsme ale to štěstí, že dopravní policisté, když uviděli nastrojené 
děti, zastavili na Valdštejnském náměstí dopravu a děti směly 
vystoupit v tom zúženém místě, které navazuje na mírně stou-
pající ulici Sněmovní. Tam ve skupinkách, pomalu postupovaly 
a za doprovodu hudecké muziky pana Miroslava Fridricha zpí-
valy „Od Břeclavi silniců…“ Zvučné tóny podlužácké písně se 
nesly celou Sněmovní ulicí vstříc budově poslanecké sněmovny.

 Celkově tenhle „zklidněný až utlumený“ režim beru jako po-
zitivní, protože nám něco říkalo, abychom ten šílený kolotoč na 
chvíli zastavili, pozastavili se nad hodnotami, nad prioritami, nad 
tím, kdo a jak je pro nás důležitý. Neexistuje sice žádná zázrač-
ná rada, jak na dálku zatočit s úzkostí, psychickými potížemi či 
virem samotným. Náš organismus dokáže nést velkou míru zá-
těže a nepohodlí. Pro lidstvo to není nic neobvyklého, jen jsme 
na to trochu zapomněli. Je normální nemít se vždycky jen dob-
ře. Zkuste aktivně pracovat na svém klidu a dobré náladě. Tak 
jako vás dokážou strhnout negativní emoce a špatné zprávy, 
dokážou to i ty pozitivní a dobré. Pokud to umíte a troufnete si, 
skutečně se zastavte. Každá krize je příležitost a můžeme si z ní 
něco odnést. Třeba zjištění, že lze přežít i bez víkendu strávené-
ho v nákupáku. Že spoustu našich potřeb přichází s nabídkou 
zvenčí, ale ve skutečnosti toho zase tolik nepotřebujeme. Pokud 
máte někoho nakazit, zkuste ho nakazit optimismem.

Marcela Kurucová

Pár řádků z MŠ

 Mateřská škola nabízí dětem i v této době klidnou atmosféru 
plnou kamarádství, vřelosti, ochoty a objetí. Paní učitelky jsou 
každý den připraveny bojovat jak s drakem Koronem, tak si udě-
lat výlet na Měsíc či jen tak zpívat a malovat. Ve všech směrech 
se snaží vyjít vstříc dětem, které mají neustále chuť objevovat, 
experimentovat a poznávat. Abychom tuto atmosféru mohly 
zprostředkovat i dětem v domovech, vydaly jsme se na cestu, 
pro nás do této doby naprosto neznámou, a tou je distanční 
vzdělávání. Prvotní rozpaky a obavy, jak to bude fungovat, roz-
metaly odezvy od rodičů a dětí. Pár děkovných řádků plné nad-
šení a fotografie dětí s výrobky, které jsou vždy velmi povedené.
 Tímto děkujeme všem rodičům, prarodičům a dětem za slo-
va podpory, díků a pochval. Moc si toho vážíme a těšíme se, co 
nám druhá část školního roku přinese.

Kolektiv MŠ
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 Příchozí u vchodu přivítal pan kancléř. (Je třeba podotknout, 
že děti byly pozvány na dobu, kdy sněmovna nezasedá, ale po-
slanci jsou přítomni). Ve foyer zaznělo ještě několik písní a šlo 
se do jídelny k obědu. Jaké bylo menu to si už nevzpomínám, 
ale vím, že všem chutnalo.
 Paní předsedkyně přišla děti pozdravit během oběda do jí-
delny. Požádala mne, abych jí mimo jiné představila i někoho 
z dětí. Nevím už, která děvčátka to byla, snad Jaruška Feráková 
a Petra Zímová? Chlapce si ale bezpečně pamatuji. Byli to 
Mireček Šuta a Martin Bravenec; nu a tady vzniklo malé faux-pas, 
protože Martínek měl brášku, dvojče Mirečka, který se ihned 
ozval, že on chce také podat ruku paní předsedkyni, což ona se 
širokým úsměvem a velmi vstřícně přijala. Bylo ji líto, že s dětmi 
nemohla být tak, jak si původně přála. Přijela parlamentní de-
legace ze Švédska, které se „bohužel“ musí věnovat přednost-
ně, čemuž zrovna v tu dobu nebyla ráda. Pověřila sněmovního 
historika, aby nás provedl a vše o co budou mít děti zájem jim 
zpřístupnil, ukázal a vysvětlil. Tak se stalo, že děti procházely 
celou budovu. I zasedací místnost měly k dispozici. Mnozí se 
ihned rozběhli k předsednickému stolu, jiní zase prsty obtaho-
vali zlatě zdobené ornamenty, nebo si četli jmenovky poslanců. 
Na otázku pana provázejícího, zda mají nějaký dotaz, zaznělo od 
Marečka Bena: „Sím a gde sedijů komunisti?“. Pan doktor po-
kynutím ruky ukázal, kde a naši milí kluci „hrrr“ a už četli nahlas. 
„Grebeníček, Klanica atd.“
 Při prohlídce reprezentačních prostor sněmovny upo-
zornil pan průvodce na křeslo a stůl, kde ještě sedával pan 
president Masaryk. Bylo dojemné sledovat starší děvčata, 
Kačenku Barákovu, Marcelku Benovu, nebo holky Galovy, 
s  jakou nostalgií pohladily křeslo a hranu stolu. Když paní 
doktorka Burešová odešla, mohli jsme si prohlédnout i její 
kanceláře. Děti viděly Zlatou Bulu Sicilskou a jiné vzácné pí-
semnosti Českého království. Kdo ví, zda si to ještě pamatují?
 To, jak děti vyzpěvovaly a tancovaly se všem líbilo. Tehdejší 
poslankyně a herečka paní Daniela Kolářová prohlásila, že něco 
tak milého a hezkého ve sněmovně nezažila a moc děkovala.
 Ještě bych měla připomenout, že paní Anička Bařinová, měla 
k poslancům řeč. Řekla jim z jak krásného, Bohem požehnané-
ho kraje jsme přijeli, že tento kout země milujeme, budeme si jej 
opatrovat, ale že Prahu máme taky rádi a kdyby byla potřeba, ať 
dají vědět, že přijedeme na pomoc. Sklidila velký aplaus.

 Jednu chvíli jsem pozorovala, že Mireček Šuta si podpírá 
pravou ruku někde v předloktí levou rukou. Myslela jsem si, že 
upadl a ruka ho bolí. Zeptala jsem se proč si ruku vzhůru vzty-
čenou přidržuje. Odpověď zněla, že tuto ruku držela sama paní 
doktorka Burešová a on jí tak chce ukázat taťkovi. Myslela jsem 
si; „I když rošťák, přeci jen hodný chlapec“.
 Domů jsme se vraceli spokojeni víc než dost. Děti, přestože 
byly unavené, celou cestu zpívaly.

Olga Dolníčková

 P.S. O pár měsíců později jsme jeli opět do Prahy na Jubilejní 
výstavu. O tom snad zase někdy jindy.

Glosa

 Na přechodu u dunajovické školy řídí provoz dopravní poli-
cista. K přechodu přichází malý Martínek. Policista zastaví auta 
přijíždějící z obou stran. Když je Martínek už na přechodu, po-
licista uvidí, že má u boty rozvázanou tkaničku a šlape si po ní. 
Auta musí stát, policista zaváže Martínkovi botu a ten bezpečně 
přejde na druhou stranu. Až poté mohou auta pokračovat v jízdě. 
Policie opravdu pomáhá a chrání.

Olga Dolníčková

Devadesátiny dunajovického kina

 Zřejmě bychom v naší obci dnes nenašli budovu, jež se v nej-
různějších významech skloňuje tak často, jako místní kino. Chátra-
jící budova, sloužící dnes především k pořádání kulturních a spole-
čenských akcí, získává každým rokem nové razítko k prodloužení 
provozu, aktuálním požadavkům na kulturní sál již ale dávno nevy-
hovuje. Avšak naše kino má i poměrně bohatou historii, a právě v le-
tošním roce uplynulo devadesát let od jeho slavnostního otevření.
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lovinu 20. století si kronikáři ve svých zápisech stěžovali, že má 
kino malou návštěvnost. Poprvé toto konstatoval kronikář již 
v  roce 1959, v souvislosti se začínajícím rozvojem televizorů. 
V roce 1960 se stal vedoucím kina Karel Moudrý a v tomto roce 
bylo hlášeno 235 promítání, které v průměru shlédlo solidních 
135 diváků. Od té doby už návštěvnický průměr jen klesal. Pro-
mítalo se ve středu, v sobotu a v neděli. V roce 1973 převzal po 
ročním přerušení provozu kino Ludvík Malý, kterého doplňovali 
promítači Kamený a Dušek, pokladní Kamená, o úklid kina se 
starala Emílie Kubicová.  Stále se hrálo třikrát v týdnu, jen mís-
to středy byly v neděli hned dvě projekce. Návštěvnost však 
byla slabá a do kina s kapacitou 180 diváků si v průměru našlo 
cestu jen 44 filmových příznivců. Tak si i v osmdesátých letech 
mohl kronikář postesknout, že když je v televizi zajímavý pořad 
nebo když se v okolí koná taneční zábava, kino zeje prázdnotou. 
Když se ale v roce 1987 hrál československý snímek Vesničko 
má, středisková, hlásila pokladní 188 prodaných lístků a v kině 
rázem nebylo k hnutí. Podobná situace se odehrála například 
i v roce 1997, kdy se promítal oscarový Kolja. V jednom dni bě-
žel rovnou dvakrát. Venkovská kina však tou dobou už zažívala 
postupný ústup ze slávy a historie dunajovického kina spěla ke 
svému konci.

 V Dolních Dunajovicích byl pátek 15. srpna 1930 skutečně 
výjimečným dnem. Nejen že se slavil církevní svátek Nanebe-
vzetí Panny Marie, ale Dunajovičtí také v tento den světili nový 
Německý lidový dům, který se měl stát centrem společenského 
i církevního života. Už v pět hodin ráno probudily celou obec slav-
nostní fanfáry, ohlašující příchod svátečního dne. Hosté se sjížděli 
od časných ranních hodin, aby v 9 hodin vyšli v slavnostním prů-
vodu do Lidového domu, kde dunajovický farář Tomandl sloužil 
mši, po níž mikulovský probošt Emanuel Waldstein-Wartenberg 
stavbě požehnal. Následoval bohatý program s výstavou či kon-
certem a zlatým hřebem v podobě večerního slavnostního bálu.
 Na podzim 1931 začalo v Německém lidovém domě fungo-
vat kino, které promítalo takřka výhradně snímky německých 
filmových studií. Velký sál sloužil např. k pořádání koštů vína, 
koncertů a využíval se i při oslavách vinobraní nebo při tehdy 
populárních Hroznových slavnostech.
 Po druhé světové válce sice název Německý lidový dům 
zmizel, kino však zůstalo v provozu a zdejší sál využívala obec 
k nejrůznějším účelům. A tak se tu vedle filmových dramat ode-
hrávala i dramata lidská či politická. V červnu 1950 se tu napří-
klad dle dobových údajů tísnilo těžko uvěřitelných 840 lidí, aby 
sledovali trestní řízení čestného soudu ve vykonstruovaném 
procesu s farářem Sýkorou. V březnu 1953 se zase sál hned 
dvakrát zahalil do černého, nejprve se tu držela tryzna za ze-
mřelého Stalina, o pár dní později se Dunajovičtí do kina vrátili, 
aby drželi tryznu za Klementa Gottwalda.
 Kinosál byl však především místem kultury. V  roce 1951 
bylo vybudováno jeviště a začalo se tu hrát divadlo. Nejrůznější 
ochotnické soubory z širokého okolí se pak představovaly pra-
videlně, později se k nim přidali i místní ochotníci, pro něž byl 
kinosál vlastně domovskou scénou. V průběhu druhé poloviny 
dvacátého století hostilo kino také nejrůznější estrády, koncerty 
či besedy. V roce 1979 byla v sále položena parketová podla-
ha a mohly se zde konat i plesy, taneční zábavy, a také Místní 
výstava vín. Tradičně byl sál půjčován pro pořádání rodinných 
oslav a jiných událostí.
 Nejčastěji se tu však lidé scházeli ke sledování filmů. Po 
válce bylo kino brzy uvedeno do provozu a začala pravidelná 
promítání. V roce 1956 proběhla menší modernizace a zhruba 
tehdy se také začalo s promítáním filmů třikrát týdně. Hrály se 
filmy pro děti i pro dospělé, avšak prakticky celou druhou po- Kino před rekonstrukcí v roce 1991 (Foto Luboš Hron)
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 Stromky sázeli vinaři ze spolku Dunajovské kopce ve spo-
lupráci s Okrašlovacím spolkem Mikulov, který na výsadbu 
Povidlové aleje dostal finanční příspěvek od nadace Partnerství. 
Původně měla být vysazena u Mikulova komunitním způso-
bem, avšak kvůli komplikacím s  pořádáním akcí pro veřej-
nost v  souvislosti s  vládními protipandemickými opatřeními 
se spolky domluvily na společné výsadbě pod Dunajovickými 
kopci. Oba spolky budou spolupracovat i při následné péči 
o stromky – členové okrašlovacího spolku budou zajišťovat 
výchovný řez, vinaři zase zálivku, která bude částečně hraze-
na z příspěvku nadace Partnerství. Slivoně jsou vysazeny na 
obecním pozemku, budou zde tedy růst a přinášet plody pro 
všechny. Velký dík patří vedení obce za poskytnutí pozemku 
a rychlé vyřízení souhlasu s výsadbou.

 Jistě jste si všimli, že v  posledních letech na jižní Moravě 
i  jinde u nás přibývá nově vysazených stromů v  zemědělské 
krajině, což je velmi pozitivní a důležitá skutečnost. Stromy, 
zejména ovocné, jsou sázeny jak kolem již existujících polních 
cest, tak v pásech vyčleněných z polí, kde právě výsadbou stro-
mů nová cesta teprve vzniká. Stromy mají v zemědělské krajině 
nezastupitelnou úlohu – podílejí se na zmírňování eroze půdy, 
zvlhčování ovzduší a zvyšování hodnoty krajiny pro její obyva-
tele z lidské i živočišné říše. Lidé oceňují možnost procházet se 
nebo spočinout v jejich stínu, čímž jim stromy zpřístupňují kraji-
nu v okolí bydliště. Ovocné stromy, přinášející sladké plody, pak 

 Rozšiřující se nabídka televizních stanic, dostupnost video-
kazet, vznik prvních multikin. To byly důvody, proč na přelomu 
tisíciletí postihoval malá venkovská kina stále větší úbytek di-
váků a s ním i jejich postupné uzavírání. Začal se tak naplňovat 
i osud dunajovického kina, které však přeci jen v této nepříznivé 
době zažilo ještě pokus o restart. Vzniklo tu uskupení Národ 
tobě, které od roku 1999 pořádalo koncerty známých kapel, 
promítalo filmy, od roku 2000 dokonce rozjelo filmový klub pro 
náročnější diváky a přivezlo do Dunajovic rovněž technoparty 
Pulse Wave Transporter. Gró jejich činnosti však spočívalo v di-
vadle. Národ tobě uváděl vlastní hry, představovaly se i zajíma-
vé hostující soubory, např. brněnské HaDivadlo. V roce 2000 
proběhl i první ročník divadelního festivalu Snílek bez uhláku. 
Zdejší publikum však nebylo na tento typ kulturního vyžití při-
praveno a mnoho akcí se tak odehrávalo před poloprázdným 
kinosálem. Jakmile Národ tobě ukončil svou činnost, skončil 
i  pravidelný kulturní život dunajovického kinosálu. Nadále se 
zde už konaly pouze větší akce typu plesů, karnevalů, koštů, ob-
časných divadelních představení, ale prostory tu nalezl třeba 
dětský bazárek.
 Technický stav budovy se postupně zhoršoval a v minulé de-
kádě bylo definitivně rozhodnuto, že budova půjde k zemi a že 
obec vybuduje nový kulturní stánek. Kdy to bude a zda bude 
stát na místě kina však doposud nebylo rozhodnuto, a tak ten-
to historický exkurz můžeme zakončit snad jen otázkou: Oslaví 
naše kino v roce 2030 kulatou stovku? V tomto případě raději 
věřme, že ne.

Josef Šuba

Výsadba Povidlové aleje pod Dunajovickými kopci

 V neděli 22. listopadu 2020 byla mezi Dolními Dunajovicemi 
a Malou Slunečnou, podél polní cesty navazující na ulici Mlýnská, 
v  sousedství pole Desátky vysazena alej švestek a  rynglí na-
zvaná Povidlová alej. Tvoří ji celkem 59 slivoní odrůd Althanova, 
Čačanská lepotica, Čačanská raná, Čačanská rodna, Durancie, 
Chrudimská, Ontario, Stanley, Wangenheimova.
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člověka motivují k tomu, aby se o ně staral, a prostřednictvím 
této péče si ke krajině vytvořil hlubší vztah. Důležitý je také kra-
jinotvorný a estetický přínos stromů, ať už se jedná o stromořa-
dí zdáli informující, kudy se ubírá cesta, remízek značící terénní 
nerovnost nebo solitéry podtrhující význam určitých míst (kří-
žek, kaplička, památník). Živočichům stromy slouží jako životní 
prostor, zdroj potravy a stejně jako lidé je využívají v případě 
potřeby stínu. Travnaté pásy vznikající díky výsadbám stromů 
v polích poskytují útočiště křepelkám, koroptvím a dalším živo-
čichům, kteří byli vázáni na meze, jež v minulosti značily hranice 
pozemků a v době kolektivizace byly rozorány.

 Rozmanitě strukturovaná zemědělská krajina u nás postup-
ně zanikala od 50. let minulého století vlivem společenských 
a hospodářských změn (odsun obyvatel, kolektivizace, intenzi-
fikace zemědělství), až zanikla téměř úplně. Vodítkem pro její 
obnovu nám mohou být staré mapy, letecké fotografie nebo 
pohlednice. Ty nám umožní přenést se v čase o několik desítek 
let i delší dobu dozadu a v představách se projít tehdejší kraji-
nou. Při pohledu z hřebene Dunajovických kopců bychom viděli 
něco dnes až neuvěřitelného – množství úzkých políček, past-
vin, sadů i vinohradů, svou výměrou jen málokdy přesahujících 
půl hektaru, oddělených drobnými mezemi, valy z vysbíraných 
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kamenů, pěšinkami a množstvím stromů. Taková krajina při-
nášela lidem úrodu a zároveň plnila mnoho dalších funkcí pro 
člověka i rostliny a živočichy. Byla zdravá, rozmanitá, prostupná 
a krásná na pohled. Byla taková proto, že lidé, kteří v ní denno-
denně pracovali, pro které byla domovem, se o ni starali tak, 

aby se v ní mohli cítit příjemně. Jestli se nám podaří alespoň 
částečně obnovit zemědělskou krajinu, bude to právě díky tomu, 
že ji zase začneme považovat za svůj domov.

Mgr. Helena Prokešová (Správa CHKO Pálava)

Popiska k archivní fotografii: Krása zemědělské krajiny minulosti v nás neprobouzí pouze nostalgii po starých časech,
ale také touhu alespoň něco z jejího kouzla do současné krajiny navrátit. Pohled na Dolní Dunajovice a Pálavu v pozadí z jižní části Dunajovických kopců

(foto archiv Regionálního muzea v Mikulově)



Naše obec  |  Dolní Dunajovice  |  ročník XXV  |  číslo 4  |  prosinec 2020

21



Naše obec  |  Dolní Dunajovice  |  ročník XXV  |  číslo 4  |  prosinec 2020

22



Naše obec  |  Dolní Dunajovice  |  ročník XXV  |  číslo 4  |  prosinec 2020

Společenská kronika

Narození

Srpen 2020 Beata Venclová
    
Září 2020 Klára Plivová
  Marian Kyselý

Říjen 2020 Pavel Stuchlík

Úmrtí

Duben 2020 Jan Pavelák

Září 2020 Alojz Marušík 
  Marie Volaříková
  Bohuslav  Škrhák

Říjen 2020 Jaroslav Vodrážka

Listopad 2020 Vladana Čížkovská
  Vlasta Ivanišová
  Anna Žamberská
  Karel Kampas

Svatby

Říjen 2020 Ngoc Dung Tran Dolní  Dunajovice
  Thi Ngoc Ánh Nguyen Počátky

Jubilea

Říjen 2020 Jindřiška Hrnčířová
  Jarmila Šanderová
  Zdeňka Jakubčíková
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  Lydia Provázková
  Karel Harenčák
  Dana Burešová
  Ludmila Zezulová

Listopad 2020 Alžběta Hodoňová
  Jaroslav Pekařík
  Zdenka Sedláková
  Štěpánka Škrháková
  Eugen Beuszel
  Emilie Bandíková
  Hedvika Zonygová
  Svatava Mertenová
  Vladimír Beděra
  Eva Tiefenbachová
  Stanislav Kopřiva

Prosinec 2020 Alena Kvardová
  Hana Pitrová
  Marta Osičková
  Antonie Blatová
  Miloslav  Šůstek
  Štěpánka Štrbková
  Jana Šmídová
  Václav Jaborník
  Terézia Nechutová

Kalendář kulturních akcí

 Vzhledem k probíhajícímu nouzovému stavu nebyl v době 
uzávěrky tohoto čísla kalendář kulturních akcí na rok 2021 
znám. Pro aktuální informace sledujte prosím webové stránky 
obce či stránky Dolních Dunajovic na Facebooku.
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