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Ohlédnutí za rokem 2022

 Rok 2022 byl významný především v tom, že se v září usku-
tečnily komunální volby, o jejich výsledku a ustavujícím zasedá-
ní zastupitelstva píšeme na jiném místě.
 V tomto roce neprobíhalo mnoho stavebních akcí ze strany 
obce. Byl prodloužen kanalizační sběrač v ulici U Rybníka až ke 
„skleníku“, po dokončení opravy mostu byl opraven chodník ko-
lem parku Dr. Rennera na ulici Poštovní a rekonstruováno osvět-
lení v uličce kolem potoka. U odstavného parkoviště pod „Sluňá-
kem“ bylo vysazeno několik stromů a ještě zde budou instalovány 
lavičky. Na jaře byl uveden do provozu nový sběrný dvůr.
 Na obci se však neodpočívalo, pracovalo se na mnoha pro-
jektech. Především pokračovala příprava projektu rekonstrukce 
a rozšíření ČOV, získali jsme stavební povolení a podali žádost 
o dotaci. Dále pokročily práce na přípravě 14 stavebních míst 
v lokalitě „U hřiště“, zde již běží stavební řízení. Několik projektů 
je připravováno ve škole, modernizace školní jídelny a navýšení 
kapacity MŠ. Velmi intenzivně se také pracuje na projektu no-
vého kulturního sálu, aby mohly práce pokračovat. Protože je 
objekt stávajícího kina opravdu ve špatném technickém stavu, 
začíná se nyní vyřizovat jeho demolice.
 Výhled do nového roku závisí především na tom, zda a také 
kdy bude rozhodnuto o dotaci na ČOV. Co nejdříve se také po-
kusíme zahájit práce na inženýrských sítích „U hřiště“ tak, aby 
bylo možné těch 14 nových stavebních míst nabídnout k prodeji.

Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Informace OÚ 

 Spolky, které působí v obci, mohou žádat o podporu z Pro-
gramu podpory z rozpočtu Obce Dolní Dunajovice na rok 2023 
od 1. ledna do 28. února 2023. 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 2022, musí provést jejich vyúčtování nejpozději 
do 15. ledna 2023.
 V roce 2023 budou obecní poplatky opět vybírány pro-
střednictvím SIPO. Pokud se vaše SIPO změnilo, informujte 

o tom v kanceláři OÚ. Termíny výběru jednotlivých poplatků 
jsou následující: 

leden: poplatek za psy
únor: odpady (1. splátka)
březen: stočné (vyúčtování za rok 2022)
duben: odpady (2. splátka)
červenec: odpady (3. splátka)
srpen: stočné (záloha na rok 2023)
říjen: odpady (4. splátka)

 Od 1. ledna 2023 jsme nuceni navýšit stočné, které bude 
46,20 Kč za 1 m3 včetně DPH. Zvýšení ceny stočného se však 
projeví až při vyúčtování za rok 2023 v březnu 2024. Stočné 
je v naší obci stále nižší než vybírá VaK Břeclav nebo některé 
okolní obce. 

Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Komunální volby 2022 

 Ve dnech 23. a 24. září se uskutečnily komunální volby. V letoš-
ním roce kandidovaly čtyři volební uskupení tedy 60 kandidátů.
 K volbám přišlo 541 voličů, takže volební účast byla 38,18%.
 Volební výsledky jsou následující: 

1) Sdružení nezávislých kandidátů 2022
 2.242 hlasů (32,66 %) 5 zastupitelů
 (Mgr. Josef Hasník, Mgr. Vladimír Mikel, Mgr. Josef Šuba, 
 Otakar Šimoník, Marcela Kurucová, DiS)

2) SNK 2022
 1.752 hlasů (25,52 %) 4 zastupitelé
 (Jiří Zámečník, Zdeněk Buchta, Bc. Dalibor Malý, Jiří Baláž) 

3) SNK 2022 pro rozvoj Dolních Dunajovic
 1.592 hlasů (23,19 %) 3 zastupitelé 
 (Luboš Hron, Bc. Gabriela Malá, Ing. Jan Bartošík)
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 „Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha 
svatého“. Je to jakoby nadpis k této události. Andělem byl Ga-
briel, známý z Bible jako oznamovatel úkolů od Boha pro člo-
věka. Maria je zvána pannou, neboť ještě nežila s mužem, ač 
je už zasnoubena Josefovi, tesaři z Nazareta. Anděl Marii po-
zdravil: „Zdráva buď, plná milost, Pán Bůh s Tebou!“ Obdivu-
hodné! Nebešťan zdraví pozemšťana, nesmrtelný smrtelného. 
Maria se ulekla. Anděl ji uklidňuje: „Neboj se, Maria.“ Oslovuje 
ji jejím jménem, tedy nejdůvěrněji, jako ten kdo ji dobře zná, 
A Boží posel sděluje úkol — životní poslání: „Nalezla jsi milost 
— oblibu u Boha. Počneš a porodíš syna, který bude Synem 
Nejvyššího, tedy Boha a dáš mu jméno Ježíš, které znamená 
Bůh je spása, Bůh zachraňuje. Souhlasíš? Maria, vědoma si své-
ho zasnoubení, se ptá „Jak se to stane, když nežiji s mužem? 
Tedy co mám udělat s Josefem? Anděl vysvětluje: Duch svatý 
a moc Nejvyššího způsobí tvé početí a tvé dítě bude svaté, Syn 
Boha. V té chvíli, kdy Maria andělovi — tedy Bohu odpověděla 
„Jsem služebnice Pána, ať se mi stane podle tvého slova,“ stalo 
se skutečností, co anděl oznámil: Maria počala lidské dítě. Zpo-
čátku tomu musela pouze věřit, ale časem i ve svém těle cítila 
proměnu k mateřství.
 V modlitbě „Anděl páně” si po prvním „Zdrávas, Maria“ při-
pomínáme její odpověď andělovi: Maria řekla: „Jsem služebni-
ce Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Po druhém „Zdrá-
vas, Maria“, říkáme: „SLOVO SE STALO TĚLEM (člověkem) 
A PŘEBÝVALO MEZI NÁMI.“ Výraz „Slovo“ znamená, že před 
početím, tedy vtělením, tedy vtělením do lůna Panny Marie, 
byl Ježíš v Bohu, v Boží Trojici, jako „Druhá Osoba“ Syn Boží. 
Je zván „Slovo“, neboť nám vypovídá — zjevuje neviditelné-
ho Boha svým životem i kázáním. Výraz „Slovo“ užívá i Ježíši 
Kristu jeho žák, apoštol svatý Jan ve svém evangeliu.
 Po třetím „Zdrávas, Maria“ říkáme závěrečnou modlitbu, 
ve které vyznáváme, že Ježíšovo vtělení, to přijetí lidské-
ho života, vyvrcholilo Ježíšovým dobrovolným odevzdáním 
svého života Bohu: Z kříže volal: „Dokonáno jest. Otče, do 
tvých rukou odevzdávám svého ducha“ (svůj život). Věříme, 
že tímto odevzdáním smířil Pán Ježíš s Bohem každého 
člověka a každému člověku zasloužil vzkříšení těla. „Bože, 
poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. 
Dej, prosíme, ať nás jeho umučení a kříž (smrt) přivede ke 
slávě vzkříšení. 

4) Obec lidem
 1.278 hlasů (18,62 %) 3 zastupitelé
 (Ing. Miroslav Kovács, Mgr. Věra Zouharová, Roman Kroupa)

 Pan Roman Kroupa zvolený za „Obec lidem“ následně od-
stoupil a na jeho místo nastoupila, jako náhradnice, Bc. Darina 
Koudelová.
 Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo 24. října 2022, 
zvolení zastupitelé složili slib a následovala volba starosty, 
místostarosty a dalších členů rady obce. Starostou obce byl 
zvolen Mgr. Josef Hasník, místostarostou Ing. Miroslav Kovács. 
Do rady obce byli zvoleni Mgr. Vladimír Mikel, Jiří Zámečník 
a Luboš Hron. Předsedou kontrolního výboru zastupitelstvo 
zvolilo Mgr. Josefa Šubu a předsedou finančního výboru byla 
zvolena Mgr. Věra Zouharová.

Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii 

 Když jsem byl požádán o příspěvek do našeho časopi-
su „Naše obec“ v Dolních Dunajovicích,  Bohu dík dost rychle, 
vzpomněl jsem na modlitbu, kterou doprovázíme denně trojí 
zvonění kostelního zvonu, totiž ranní, polední a večerní. Té mod-
litbě říkáme „klekání“. Klečení je jedním z postojů při rozmluvě 
s Bohem. Tato modlitba začíná slovy „Anděl páně“ a podle nich 
má i svůj název.
 Je nejstručnějším vyjádřením života Pána Ježíše Krista. Za-
číná zprávou o Ježíšově početí z Ducha svatého v lůně Panny 
Marie a vrcholí poukazem na jeho umučení a vzkříšení. Poče-
tí Pána Ježíše nazýváme „vtělení“. Působením Ducha svatého 
vstoupil Bůh do těla Bohem vyvolené dívky — panny a tím i do 
celého lidstva a všeho tvorstva planety Země. Toto vyjadřuje-
me hlavními slovy této modlitby: „Slovo se stalo tělem a pře-
bývalo mezi námi“. Tato zpráva o vtělení, umučení a vzkříšení 
Krista je třikrát proložena modlitbou „Zdrávas, Maria“, složenou 
z pozdravu Anděla Páně Marii, z pozdravu její příbuzné Alžběty 
a z modlitby církve.
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Park dr. Karla Rennera 

 Možná si vzpomínáte, že jsme v prosinci 2020 v souvislos-
ti s oslavami 150. výročí narození dr. Karla Rennera plánovali 
slavnostní setkání, jehož vrcholem mělo být otevření tehdy re-
vitalizovaného parku naproti pošty, spojené s přesazením čás-
ti tzv. Rennerovy růže z Vídně do Dolních Dunajovic. Tak jako 
mnohým jiným i nám tehdy naše plány zhatila protipandemická 
opatření a celá slavnost musela být zrušena.
 Mezitím byla revitalizace dokončena, park se zařadil mezi 
nejatraktivnější místa naší obce a pomalu se tu rozrůstá i ona 
Rennerova růže, která bude jednou ozdobou celého parku. Při 
organizaci slavnosti v roce 2020 jsme navázali spolupráci 
s Rakousko-českou společností a bylo by škoda, aby celé naše 
organizační úsilí přišlo vniveč. Proto jsme se rozhodli splnit 
ještě poslední bod z původně plánovaného programu a v le-
tošním roce završit proměnu parku jeho pojmenováním na 
„Park dr. Karla Rennera”.
 Slavnostní akt plánujeme na 13. prosince 2022 ve 13.30 hodin. 
Akci zaštiťuje hejtman jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich. 
Obec při této příležitosti očekává příjezd významných hostů 
z České republiky i Rakouska, jejichž jména ještě v době vzniku 
tohoto textu nejsou známa.
 Součástí programu je i výstava s názvem „Slavní čeští 
Rakušané”, která přinese příběhy významných rakouských 
osobností, jež se narodily na území Čech, Moravy a Slezska. 
Část výstavy bude instalována přímo v parku, druhá část bude 
umístěna v interiéru domu dr. Karla Rennera. Na programu 
bude též přednáška pro veřejnost na stejné téma, která pro-
běhne 16. prosince 2022.

Josef Šuba

Jak jsme uspávali broučky 

 Po vydařených akcích před prázdninami jako byly čarodějni-
ce, pirátský dětský den a prázdninová zábava, se činnost Spolku 
rodičů Dolní Dunajovice přehoupla do své podzimní části. Nasta-
lo rozhodování, jaké téma by bylo pro děti dostatečně atraktivní. 
Z mnoha výborných nápadů jsme nakonec vybraly uspávání 

 Modlitba „Anděl Páně“ je tedy především vánoční modlitbou. 
Avšak po celý rok — kromě doby postní a velikonoční — nám 
připomíná počátek naší spásy — záchrany, kterým bylo vtělení 
a narození Božího Syna mezi nás — lidstvo. A také zásluhu, 
kterou na tom má jeho Matka, Panna Maria.
 Vážení spoluobčané, bratři a sestry. Kéž i s pomocí tohoto mého 
vánočního psaní více vnímáte každodenní trojí zvonění z věže na-
šeho kostela a vzpomenete si na poselství vánoc pro Váš život. 
Kdo to už vnímáte, nevynechejte modlitbu Anděl Páně při zvonění.
 Když před staletími muslimové útočili na křesťanskou Ev-
ropu, nařídil papež právě modlitbu Anděl Páně jako prosbu 
k Bohu o záchranu, prosbu s přímluvou Panny Marie.
 Součastný znojemský děkan, P. Jindřich Bartoš řekl: „Když 
se lidé při zvonění nemodlí, zvony ohluchnou.“ Spíš my ohluch-
neme, přestaneme vnímat nejen hlas zvonů, ale i volání bližních 
o  pomoc, nářek tvorstva při zneužívání člověkem a konečně 
i hlas svého svědomí, kterým nás Bůh stále probouzí k lásce.
 Děkuji panu Luboši Macharovi, za celoroční péči o kos-
telní zvony.
 Vážení, přeji Vám hluboké prožití tajemství vánoc, tajem-
ství příchodu Boha mezi lidi a vnímavé srdce po celý nový 
rok L.P. 2023.

 A zvu Vás na vánoční a novoroční bohoslužby.
 Mše svaté chci slavit dá-li Bůh:

  24. 12. sobota 21.30 Štědrý den
  25. 12. neděle 9.30 Boží hod vánoční
  26. 12. pondělí 9.30 sv. Štěpána
  30. 12. pátek 17.00 sv. Rodiny
  31. 12. sobota 9.30 sv. Silvestra a závěr roku
  1. 1. neděle 9.30 mateřství Panny Marie 
     a Nový rok
  6. 1. pátek 17.00 svátek Tří Králů a žehnání  
     vody, kadidla křídy a zlata
  8. 1. neděle 9.30 neděle

Prosím, zapojte se do Tříkrálové sbírky 2023, jako dárci i koledníci. 
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 Začátkem září jsme mezi sebou ve spolku rodičů přivítali 
nové tváře, také jim patří velký dík za ochotu přidat se k nám, 
za jejich nápady a spolupráci. Pokud by chtěl i někdo další roz-
šířit naše řady, budeme jen rády. Už teď pilně připravujeme naši 
nadcházející akci, kterou bude 20. prosinec. Zpívání pod vánoč-
ním stromem a na kterou vás srdečně zveme. 

Lenka Holacká, předsedkyně Spolku rodičů Dolní Dunajovice

Strašidelná jízda 

 Dne 31. října 2022 se s blížícím soumrakem sešli čarodějni-
ce, kostlivci, klauni, strašidla všech kategorií, postavy z pohádek 
a bájí na místním tanečním parketu, který byl pro tuto příležitost 
adekvátně vyzdoben. Když z kostelní věže odbila 17. hodina, za-
čala strašidelná projížďka obcí. Není tedy divu, že se za čtyřkol-
kou, připomínající rozzuřenou saň, vytvořil zástup svítících košťat, 
pekelných koloběžek a dalších, světýlky a lucernami označených 
vozítek. Celá parta projela za doprovodu tematických písniček 
trasu po ulicích Poštovní, Rudé Armády, Sklepní, Polní, Nová, 
Zahradní a Poštovní se opět vrátila na taneční parket. Cestu 
zvládli jen ti, co měli pro strach uděláno, neboť se tu a tam 

broučků. Všichni jsme se sešli 14.října v odpoledních hodinách 
na hřišti za družinou. Dětem jsme povyprávěli pohádku o velké 
broučí slavnosti, která probíhá před tím, než se ukládají k zimní-
mu spánku. A následně jsme si na takovou slavnost také zahráli. 
Nejdříve se děti vyřádily při soutěžích a plnění úkolů inspirova-
ných právě životem hmyzu. Také měly možnost si vyrobit roz-
tomilý přívěsek broučka. Následovalo zasloužené občerstvení. 
Pochutnat si mohly nejen na voňavých špekáčcích opečených 
na ohni, ale také na výborných moučnících, které připravily 
členky spolku rodičů. Když se začalo stmívat, nadešel čas pro 
poslední let broučků v podobě všemi netrpělivě očekávané-
ho lampionového průvodu. Broučci, vybavení svítícími tykadly 
a zářícími lampiony nejrůznějších barev a tvarů, proletěli ulicemi 
Lipová a Kostelní, aby se vrátili zase zpět za školní družinu. Tam 
Mravenčí ukolébavkou uspali broučky uložené v postýlce a sami 
se pak rozletěli do vlastních domovů a do svých postýlek. Akce 
se zúčastnilo spoustu dětí v kostýmech nejrůznějších zástupců 
hmyzí říše. Vidět jsme mohli včelky, berušky, mravence, pavouky, 
čmeláky, motýlky, kudlanku a další. Věřím, že odpoledne i pod-
večer plný radosti a světýlek si užili děti i dospělí stejně jako my, 
pořadatelé. Všem, kteří se na této úspěšné akci podíleli a je jed-
no, jestli jsou členy spolku, jejich rodinní příslušníci nebo dobro-
volníci, bych chtěla touto cestou poděkovat a také chci všem říct, 
že si jejich práce vážím. Bez této spolupráce by nebylo možné 
pořádat jakoukoliv akci.
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nost si vytvořit folklorní placku, nechat si namalovat folklorní mo-
tiv nebo si vyrobit klíčenku či přívěsek s květinovou tématikou.

 Stejně jako dospělá chasa má hody, děti mají své hodečky, 
na kterých se vše potřebné naučí a následně mohou zúročit. 
Prvotním impulzem pro pořádání hodečků před 17ti lety bylo 
to, abychom si tak do budoucna zabezpečili početnou hodovou 
chasu, které nebudou tradice cizí.
 Myslím si, že se to daří, a že se shledáváme s odrostlými 
členy Dunajku. To můžene posoudit na tradičních dolnoduna-
jovických hodech v řadách krojované chasy, jenž se vyznačuje 

objevila nečekaná strašidelná překvapení. Malá i velká stra-
šidla se po příjezdu zpět nechala nalákat vůní guláše, medo-
vých perníčků, cukroví a svařáku k občerstvení. Následně se 
motorizované přízraky snažily zdolat na svém vozítku nelehký 
slalom a získat speciální odměnu. Správný strašidelný rej se 
neobešel bez bujarého tance, na parketu se dokonce odehrála 
Bubu Star Dance pod vedením Posvátné smrtky.
 Celá akce vnesla do podzimního mlhavého období akcent 
zábavy a radosti, a proto se všechna strašidla mohou těšit na 
další setkání opět za rok. 

Kolektiv Strašidelné jízdy

Co se v mládí naučíš… 

 Jedno krásné přísloví praví: „Co se v mládí naučíš, ve stá-
ří jako když najdeš.“ Tímto se řídíme při pořádání Dětských 
krojovaných hodečků. Ty letos oslavily 17. ročník a nechybělo 
jim nic, co by správné folklorní veselí mělo mít. Bohatý krojo-
vý průvod obcí doprovázela dechová hudba Slovácká kapela 
Romana Horňáčka. Hlavní stáreček, kterým letos byl Alex 
Kuruc, si s kompletním krojovým průvodem přišel před dům 
své stárečky Adélky Benové, aby si ji svým zpěvem a verbu-
ňkem „Za Moravů třešně sů“ slavnostně vyzvedl.  Na stovku 
dětí se sešlo v krojovém průvodu a obcí prošly až na taneč-
ní parket, kde požádaly pana starostu o hodečkové právo 
a stvrdily tak svůj slib i vrtěnou a verbuňkem.
 Adélka již několik dní před hodečkama s dětmi z Dunajku 
chystala medvídková sólečka a další slavnostní výzdobu nejen 
tanečního parketu. Májku na tanečním parketu postavili rodiče již 
dopoledne, v den konání hodečků, pod kterou pak tancovaly ne-
jen místní, ale také pozvané dětské folklorní soubory, kterým letos 
byl Jarabáček z Drnholce, Pomněnka z Tvrdonic a Milovičánek 
z Milovic. Slavnostním požádáním o hodečkové právo začala ná-
sledně na tanečním parketu taneční zábava, kterou protkávaly 
vrtěné a nechyběl ani verbuňk v podání chlapců ze souborů.
 Kromě folkloru vás mohly nadchnout folklorní dílny, které byly 
začleněny do dění na tanečním parketu a nejen děti měly mož-
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 Tradičně taky využijeme ledovou plochu v Mikulově, kde 
máme každou neděli vyčleněny dvě hodinky venkovní zábavy.
 Děkujeme trenérům: Jakub Goiš, Tomáš Zajíček, David 
Zouhar, Roman Bravenec, Libor Malík, Lucie Závrská a Veronika 
Zajíčková za vedení dětí na turnajích a trénincích.

 Děkujeme rodičům za podporu malých sportovců a taky 
našim PARTNERŮM za podporu dětí a mládeže! Obec Dolní 
Dunajovice, Vinařství Zámečník, advokátní kancelář Niebauer, 
Nábytek Pyramida, Nevinná kavárna, Avia Dunajovice, Penzion 
u Zajíčků, Shiny Car Detailing Lednice, studio Bárta, Břeclavská 
směnárna - pobočka Mikulov u Kik.
 Fotogalerii a ostatní info najdete na FB: Sokol Dolní Dunajovice.
 Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Ivo Kauer. trenér dětí a mládeže

Zprávy ze školních lavic 

 Pro letošní prvňáčky bylo září měsícem něčeho nového 
a pro deváťáky zase začátkem posledního školního roku na 
základní škole. Nový školní rok je nyní už v plném proudu 

jistou uvolněností, spontánním veselím a radováním se z tance, 
setkávání a udržování tradic, které k nim neodmyslitelně patří.
 Dodržování folklorních tradic u dětí je převážně na rodičích, 
aby si obětavě podřídili svůj čas, který věnují aktivitám pro 
Dunajek, hlavně svým nadšením či pomocnou rukou.
 Přijďte zažít další, neopakovatelnou atmosféru kouzelného 
dětského nadšení, třeba na další, již 18. dětské krojované hodečky, 
které máme v plánu uspořádat v sobotu, 10. června 2023.
 Na skvělou spolupráci a setkání se těší 

Za DNS Dunajek
Marcela Kurucová a spol.

TJ Sokol Dolní Dunajovice

 Po zaslouženém odpočinku v podobě velkých prázdnin se 
opět rozjel kolotoč tréninků a turnajů našich přípravkářských 
družstev. Během září a října naši malí sokolové absolvovali 
16 tréninků a 7 turnajů „Žijeme Hrou po okrese Břeclav“. Dva 
z nich jsme pořádali i my, v domácím prostředí našeho areálu.
 Během září, jsme jako každý rok pořádali nábor nových 
sporťáků a účast začínajících dětí nás mile překvapila! Každým 
tréninkem nás bylo čím dál více a i proto se k nám připojila další 
nová posila do trenérského týmu Lucie Závrská. Na konci září 
jsme z důvodu naplnění kapacity všech družstev nábor ukončili 
na počtu 84 dětí!
 Od listopadu do konce března se všechny tréninky přesunou 
do tělocvičen.
 U7 (předpřípravka), děti roč. nar. 2016 a mladší jsou rozděle-
ny na dvě skupiny a trénují 2x týdně v místní školní tělocvičně.
 U9 (mladší přípravka), děti roč. nar. 2014 a 2015 trénují 
v úterý v D. Dunajovicích a ve čtvrtek v tělocvičně na gymnáziu 
v Mikulově, kde jsou větší prostory pro trénování.
 U11 (starší přípravka), děti roč. nar. 2012 a 2013 absolvují 
oba dva tréninky v Mikulově.
 Během zimního období kluci taky absolvují pár halových 
turnajů, nebo přátelských utkání, kde změří své dovednosti se 
zajímavými týmy!



Naše obec  |  Dolní Dunajovice  |  ročník XXVII  |  číslo 4  |  prosinec 2022

9

osudy lidí především z období 2. světové války a komunismu, 
které by neměly být zapomenuty. Jak už jsem psal na začátku 
tohoto článku, letošní školní rok je v plném proudu a zde jsme 
zmínili ty nejzajímavější akce z prostředí naší základní školy.

 Nyní nám ale dovolte popřát Vám v probíhajícím adven-
tu a nadcházejícím čase vánočních svátků příjemně strávené 
chvíle v kruhu Vašich blízkých a do nadcházejícího nového roku 
hodně štěstí nejen v osobním životě, ale i při plnění náročných 
pracovních a studijních povinností. 

Bc. Jakub Kadlec

a jedna akce střídá druhou. Chceme se podělit o ty nejzají-
mavější z nich.
 Poté, co jsme školní rok úspěšně zahájili, jsme hned ve 
druhém týdnu začali v hodinách informatiky s projektovou 
výukou Micro:bit. Jedná se o programování, které je v dneš-
ní době stále více populární a myslíme si, že je to doslova 
hudba budoucnosti, proto se tomuto tématu v hodinách in-
formatiky věnujeme. Naši žáci se také vydali na exkurzi do 
Archeoparku Pavlov. Tento úžasný výlet podnikli na kolech.

 Krajské vojenské velitelství v Brně ve spolupráci s Českým 
červeným křížem zavítaly k nám do školy a uspořádaly zde 
„Branný den“. Zde si žáci mohli sami vyzkoušet, jak náročnou 
práci tito profesionálové vykonávají a dozvěděli se spoustu cen-
ných a praktických rad v oblastech zdravovědy, vojenské topo-
grafie, fyzické zdatnosti, střelby a dalších odvětví.
 Naši nejmladší žáci podnikli společně se svou paní učitel-
kou výlet do brněnské zoologické zahrady, kde si to moc užili. 
Naopak jejich starší spolužáci poměřili své síly ve fotbalovém 
klání se ZŠ Drnholec a ZŠ Valtická. Jako jeden tým jsme se 
díky projektu „Hrdá škola“ všichni učitelé i žáci hodili do gala 
a přišli do školy ve společenském oblečení. Měli jsme možnost 
pozorovat částečné zatmění Slunce a taky si v protidrogovém 
vlaku v Mikulově připomenout, jak je problematika drogové zá-
vislosti vážná. Stejně tak vážným tématem je náš další projekt, 
do kterého jsme se zapojili a tím je výukový program „Příběhy 
bezpráví“. Tento projekt už má u nás ve škole tradici. Vypráví 
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 Ve svatomartinském období, kdy jsme vyhlíželi Martina na 
bílém koni, si děti také osvojovaly hlavní odkaz této legendy. 
Bylo zajímavé pozorovat počínání dětí, které si uvědomily rozdíl 
mezi dovedností se rozdělit a sobectvím. Podporu ke konání 
dobrých skutků nám doplnila návštěva místního chrámu sv. 
Jiljí s výkladem paní Petrželové. Při zpěvu písní za doprovodu 
kostelních varhan jsme ucítili blížící se adventní čas, na jehož 
prožívání se všichni moc těšíme.
 Za kolektiv MŠ Vám přejeme v radosti strávené vánoční 
svátky a do nového roku hlavně zdraví a spokojenost. 

Bc. Darina Koudelová

Kukátkem do MŠ

 Měsíc září byl pro děti v mateřské škole ve znamení adapta-
ce na nové prostředí, přijetí harmonogramu dne a osvojování si 
pravidel správného soužití ve větší skupině. Obohacením naše-
ho programu se stala divadelní pohádka O líném Kubovi, která 
děti podněcovala k pečlivému úklidu hraček. S příchodem pod-
zimu jsme strávili pestré a veselé odpoledne na zahradě MŠ při 
akci Podzimní stezka. Děti plnily za podpory svých rodičů různé 
aktivity a vyráběly si dýňová strašidýlka. Mlsné jazýčky i hladová 
bříška potěšilo sladké a slané občerstvení. Na závěr této akce 
se všichni přítomní stali obecenstvem pro venkovní představení 
O veliké řepě v podání předškolních dětí.

 I tento školní rok se uskutečnily dva důležité preventivní pro-
gramy: screening očí a logopedická depistáž, neboť zdravý zrak 
a dobrá komunikační schopnost jsou pro děti základní stavební 
kameny k získávání nových poznatků.
 V říjnu k nám zavítala se svou psí smečkou canisterape-
utka Ing. Kománková. Ta potvrdila pravdivost rčení, že pes je 
nejlepší přítel člověka. Zábavný program pohltil děti ze všech 
tříd i proto, že si nové psí kamarády vedly na vodítku a dávaly 
jim pokyny.
 V měsíci listopadu přijali rodiče předškolních dětí nabídku 
pedagogů a začali se svými dětmi navštěvovat Edukativně sti-
mulační skupinky.  Společným cílem je rozvíjet všechny stěžej-
ní oblasti dítěte potřebné pro snadnější nástup do 1. třídy.



Naše obec  |  Dolní Dunajovice  |  ročník XXVII  |  číslo 4  |  prosinec 2022

11

Kalendář svozu odpadu 2023 / Dolní Dunajovice

 Plast  
 Bioodpad 
 Papír
 Směsný odpad

STKO, spol. s r.o.
Brněnská 65, 692 01 Mikulov
Dispečer – kontakt: +420 736 516 003
www.stko.cz

STARÁME SE O VÁŠ ODPAD, 
VOLEJTE +420 736 516 003

• Svoz a odstranění odpadů včetně nebezpečných
• Kontejnerová doprava
• Prodej písků, štěrků
• Prodej kompostu
• Prodej nádob na odpad a pytlů
• Provoz Sběrných středisek odpadů Drnholec, Mikulov, 

Perná, Pasohlávky, Ivaň
• Výkup druhotných surovin a barevných kovů
• Likvidace černých skládek

Náhradní svoz za 10. 4. 2023 proběhne 8. 4. 2023 
Náhradní svoz za 1. 1. 2024 proběhne 30. 12. 2023

DUBEN
po út st čt pá so ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ÚNOR
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

ČER VEN
po út st čt pá so ne

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

BŘEZEN
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

K VĚ TEN
po út st čt pá so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

LEDEN
po út st čt pá so ne

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
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Kalendář svozu odpadu 2023 / Dolní Dunajovice

 Plast  
 Bioodpad 
 Papír
 Směsný odpad

STKO, spol. s r.o.
Brněnská 65, 692 01 Mikulov
Dispečer – kontakt: +420 736 516 003
www.stko.cz

STARÁME SE O VÁŠ ODPAD, 
VOLEJTE +420 736 516 003

• Svoz a odstranění odpadů včetně nebezpečných
• Kontejnerová doprava
• Prodej písků, štěrků
• Prodej kompostu
• Prodej nádob na odpad a pytlů
• Provoz Sběrných středisek odpadů Drnholec, Mikulov, 

Perná, Pasohlávky, Ivaň
• Výkup druhotných surovin a barevných kovů
• Likvidace černých skládek

Náhradní svoz za 10. 4. 2023 proběhne 8. 4. 2023 
Náhradní svoz za 1. 1. 2024 proběhne 30. 12. 2023

SRPEN
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ZÁŘÍ
po út st čt pá so ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

LISTOPAD
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ŘÍJEN
po út st čt pá so ne

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ČER VENEC
po út st čt pá so ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

PROSINEC
po út st čt pá so ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
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Advent na Mikulovsku 

 Období adventu bývalo na Mikulovsku především ve zna-
mení radostného očekávání narození Ježíše Krista. K adventu 
se také vázala celá řada lidových zvyků a tradic, z nichž mnohé 
přečkaly až do dnešních dnů. Obecně známý je tak například 
zvyk, kdy si vdavekchtivé dívky na svátek sv. Barbory trhaly 
větvičku z třešně, višně, hrušně či jabloně. Které vykvetla do 
Štědrého dne, ta mohla v příštím roce myslet na svatbu. Vět-
vičky si však netrhaly jen mladé dívky, ale pár si jich vždy na-
trhala i hospodyně. Pokud do Vánoc vykvetly, znamenalo to 
štěstí do dalšího roku.
 Svátek sv. Mikuláše tradičně očekávaly především děti. Ty 
si nejprve důkladně vyčistily boty, které pak v předvečer svátku 
pokládaly za okno nebo před dveře do světnice. Ráno v nich 
našly drobné cukroví, jablka, ořechy, sušené švestky, v bohat-
ších rodinách někdy i čokoládu. Na Mikulovsku máme doloženy 
i mikulášské obchůzky, stavení tu večer navštěvoval Mikuláš 
s  čertem, kterému se říkalo Krampus. Ten chrastil řetězem 
a neposlušné děti vyplácel metlou.
 K adventnímu období na Mikulovsku patřily neodmyslitelně 
i roráty, liturgicko-hudební forma ranní mariánské mše. Pro věřící 
měly zvláštní kouzlo, neboť se do kostela chodívalo brzy ráno, ješ-
tě za tmy. Lidé si tak často na cestu svítili svíčkou či lucernou, které 
pak jen dokreslovaly atmosféru potemnělého ranního kostela.
 Veškeré adventní přípravy však směřovaly ke Štědrému dni. 
Od rána se držel přísný půst, dětem se slibovalo, že vydrží-li 
nejíst, uvidí zlatou ovečku. Vánoční stromky se na Mikulovsku 
prosazovaly postupně, zhruba od konce 19. století. V kraji ni-
kdy nebyl dostatek jehličnatých lesů a stromky se tak musely 
kupovat u obchodníků. Zdobily se spíše skromně. Na stromek 
se zavěšovaly například kostky cukru zabalené v papíru, jablka, 
postříbřené ořechy, drobné pečivo (ze šlehaného bílku, zázvor-
ky, keksy), řetězy z barevného papíru či hvězda. V období první 
republiky už se na stromky dávaly i svíčky, tzv. andělské vlasy, 
lamety, prskavky, v bohatších rodinách i skleněné baňky.
 Večer se rodiny scházely ke štědrovečerní večeři. Podáva-
la se obvykle čočková polévka, symbolizující dostatek financí 
v nadcházejícím roce. Už na počátku 20. století se hlavním cho-
dem štědrovečerní tabule stala ryba. Na stole většinou nechy-
běly ani sušené švestky, ořechy, jablka, pekla se i bábovka a pilo 
víno. Tradičním vánočním pečivem byl Kletzenbrot, chleba pl-
něný nejrůznějším sušeným ovocem. 

 Dárky do domácností na Mikulovsku přinášel Christkindl, 
postava, která se podobala Mikuláši. Vstupoval do domů, ptal se 
dětí, zda byly po celý rok hodné a hrozil jim proutkem. Děti pak 
od něj dostávaly dárky, nejčastěji oblečení nebo menší hračku, 
zhotovenou někým z rodiny.
 Ke Štědrému večeru neodmyslitelně patřilo i věštění, nej-
častěji z ořechových skořápek. Oblíbený byl také tzv. cibulo-
vý kalendář, kdy se z nasolených slupek cibule věštilo počasí 
v dalším roce.
 Na Boží hod vánoční se brzy ráno, někde i v pět hodin, cho-
dilo na jitřní mše, které až mnohem později nahradily štědrove-
černí půlnoční mše. Tradicí svátku sv. Štěpána bývala v někte-
rých obcích Mikulovska štěpánská obchůzka, které se účastnily 
zejména děti z chudých rodin.

Recept na Kletzenbrot 

Budeme potřebovat:
•	 2	hrnky	celozrnné	mouky
•	 1	hrnek	hladké	mouky
•	 třičtvrtě	hrnku	hnědého	cukru
•	 3	lžičky	prášku	do	pečiva
•	 2	lžičky	jedlé	sody
•	 čtvrt	lžičky	soli
•	 2	hrnky	podmáslí
•	 hrnek	 nasekaných	 ořechů	 (použít	 můžete	 vlašské	 ořechy,	 
 mandle i lískové ořechy - záleží čistě na vás)
•	 třikrát	 hrnek	 různého	 sušeného	 ovoce	 (hodí	 se	 zejména 
 hrušky, švestky, jablka, fíky nebo datle)
•	 půl	hrnku	rozinek	sultánek
•	 půl	lžičky	rumu
•	 půl	lžičky	mleté	skořice
•	 půl	lžičky	mletého	hřebíčku
•	 půl	lžičky	sušené	citronové	kůry
•	moučkový	cukr	na	posypání

 Sušené ovoce pokrájíme na menší kousky a naložíme ales-
poň na dvě hodiny do rumu. Mouku prosejeme a spolu s cuk-
rem, kořením, práškem do pečiva, sodou a špetkou soli společ-
ně dáme do velké mísy na těsto. Do suché směsi poté pomalu 
a opatrně přilijeme podmáslí a důkladně mícháme, dokud se 
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dy bylo na ulici Polní, přes cestu od konírny, nyní je zastavěno 
rodinnými domky).
 Bratři náčelníci zajišťovali večery u táborových ohňů a při-
pravovali starší sportovce k získání TOZ (Tyršův odznak zdat-
nosti) nebo B O B Ř Í K A (odvahy, mlčení, cti), pro mne byl 
nejtěžší bobřík mlčení, udělala jsem ho až napodruhé.
 Sokolská přátelství se přenesla i na přátelství všech čtyř ro-
din, které spolu trávily „mnohý čas“. Dokonce měly na Plotnách 
společný vinohrad, označený cedulkou HAPARAVA a také spo-
lečné víno ve sklepě u Krchňáků.
 Spolu s Janem Nerudou můžeme říci, že i oni, tak jako král 
Karel IV. s Buškem z Velhartic, často zasedali k dubovému stolu, 
a též vypili mnohou číší spolu a zapěli si z plných plic.

všechny ingredience nespojí v hladké těsto. Do vzniklé hmoty 
po částech zapracujeme nasekané ořechy, kousky nakrájeného 
nebo sekaného sušeného ovoce. Z těsta vytvoříme bochánek, 
případně bochník, umístíme ho do kovové formy a pečeme 
v dobře vyhřáté troubě asi hodinu při 175 stupních celsia. Slad-
ký Kletzenbrot se podává na Štědrý den, posypaný vrstvičkou 
moučkového cukru. 

Josef Šuba

Stařenka vzpomíná 

 Dříve než odpovím, kdo nebo co byla v Dolních Dunajovicích 
HAPARAVA, připomenu několik historických skutečností.
 Filozof, ekonom a sociální kritik Wilhelm Röpke napsal: „So-
cialismus není utopie, ale tragédie.“ A ta tragédie byla v tom, že 
zla, pro krátkozrakost a nevědomost tehdejších stoupenců so-
cialismu, nabyla mamutí podoby. Později pak bylo stále častěji 
slyšet výrok: „Takhle jsme si to nepředstavovali.“ Asi bylo lehčí 
přiznat si nedostatek fantazie než nedostatek rozumu. Nástup 
nové vládnoucí třídy proletářů byla diktatura a policejní režim 
s nekonečným kádrováním, čistkami a vězněním.
 V této složité době přibyli do Dolních Dunajovic mladí in-
telektuálové, vlastenci, jejichž dětství bylo formováno v první 
československé republice, ideály Miroslava Tyrše; pánové,
Hajný — vedoucí spořitelny,
Pavlů — vedoucí prodejny,
Rampula — učitel,
Valerián — vedoucí pošty.
 Všichni byli členy tělovýchovné organizace Sokol, apolitičtí 
tátové od rodin, kteří nepodlehli stranickým agitacím a raději se 
věnovali činnostem v Sokole. Spolu se sourozenci Krchňáko-
vými, Janem i Karlem, převzali vedení celé organizace a zajistili 
cvičitele pro mládež.
 Karel Moudrý a Karel Stehlík cvičili starší žáky a doros-
tence, Jiřina Rychlíková dorostenky a ženy, Jiřina Stávková 
(později Melemová) žákyňky. Fotbalistům se věnoval pan 
Češek, pan Zelený a krátkou dobu i pan Londák. (Hřiště teh- Děti členů HAPARAVA
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 Po odchodu Hajných a Pavlů z Dolních Dunajovic pánové 
Valerián a Rampula dále zůstávají ve vedení Sokola. Bratr 
Valerian několik desetiletí vedl sokolské účetnictví a vždy 
v  nejlepším pořádku. Je také jeho zásluhou, že název T. J. 
Sokol byl za název Dynamo, jak bylo požadováno osvětový-
mi tajemníky, vyměněn jen na pár let.
 Stáří bývá nerudné a těžce zvladatelné, v některých 
chvílích až obtěžující okolí. Naši vážení spolubratři pomocí 
svých blízkých vše statečně zvládli. Oba se dožili požehna-

 Často jsem slýchávala, jak zvučně vyzpěvovali: „… lví v sílou 
letem sokolím…“, nebo, „… vzhůru vstávej český lidé, připraven 
buď v každé chvíli shodit svoje okovy …“ další „… a byť i cesta 
daleká, ta sokolíka neleká, vždyť drahá vlast čeká“. Byly to pís-
ně, které v červenci roku 1948 na posledním všesokolském 
sletu zněly nad Strahovem i celou Prahou. Potom už bývaly jen 
spartakiády.
 HAPARAVA byla zakázanou opozicí intelektuálů vůči teh-
dejšímu režimu.

HAPARAVA ve vinohradě
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ného věku a až do svých posledních dnů si nesli svá mladá 
sokolská srdce.
 Věnujme jim vzpomínku a tiše zpívejme píseň, se kterou 
odcházívali od táborových ohňů.
 „Zapadl den, slunka svit vymizel, z údolí, z temen hor, 
odpočiň každý, kdos Boží tvor“. 

Olga Dolníčková 

Bratr Valerián

Společenská kronika 

Narození 

Srpen 2022 Sofie Vorlíčková 

Září 2022 Tobiáš Šimoník 

Říjen 2022 Adéla Kopřivová
  Sofie Bravencová
  Bronislava Jirmanová 

Úmrtí 

Září 2022 Alenka Kvardová 88 let 

Říjen 2022 Marta Bilíčková 75 let 

Listopad 2022 Zdeněk Šafář 75 let 
  Zdeněk Studýnka 58 let 

Svatby 

Srpen 2022 Václav Tolar Klobouky u Brna 
  Simona Šulganová Klobouky u Brna 

  Zdeněk Staroba D. Dunajovice 
  Gabriela Nebenfuhrová D. Dunajovice 
 

Jubilea 

Říjen 2022 Zdeňka Karlíková
  Helena Matulová
  Emilie Kopřivová
  Jindřiška Hrnčířová
  Eva Malíková
  Ludmila Miková
  Jarmila Šanderová 
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  Jarmila Dočkalová
  Emilie Hronová
  Marta Osičková

  Františka Čížková
  Zdeňka Jakubčíková

Listopad 2022 Jaroslav Pekařík
  Emilie Bandíková
  Věra Lukůvková
  Alžběta Hodoňová
  Hedvika Zonygová
  Helena Macháčková
  František Vítek
  Štěpánka Škrháková

Prosinec 2022 Jaromír Holba
  Vladimír Studynka
  Antonie Blatová
  Miloslav Šůstek
  Pavel Karlík
  Hana Pitrová
  Štěpánka Štrbková
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Ze školy a školky
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