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Obec informuje 

 V průběhu letních měsíců byla dokončena výstavba a re-
konstrukce chodníků na ulicích Nová a Polní, současně došlo 
k rekonstrukci komunikace, která napojuje ulici Novou a uli-
ci Zahradní. Stavebně byl dokončen také sběrný dvůr, kvůli 
komplikacím, způsobených u některých dodavatelů „covidem“, 
chybí ještě některé vybavení a momentálně se připravuje ještě 
provozní řád, který bude muset odsouhlasit krajský úřad. Také 
v budově ZŠ se podařilo provést o prázdninách výměnu oken 
a zateplení půdy.
 Zahájeny byly práce na prodloužení inženýrských sítí a chod-
níků na ulici Rudé armády ve směru na Březí. Jejich dokončení 
očekáváme v první polovině října.
 Obec v letošním roce zpevnila tři polní cesty, jedná se o pro-
pojení cesty od hřbitova s ulicí U Vodárny, prodloužení ulice 
Pod Vápenkou a propojení ulic Sklepní a Rudé armády. Opravy 
a zpevňování dalších polních cest se nerealizovalo především 
z finančních důvodů, ale bude jistě v dalších letech pokračovat. 
 Pokračují práce na změně územního plánu. Veřejné projed-
nání první části (ČOV) se uskuteční 30. září 2021 v 15 hodin 
v sále Dr. Rennera. Zbývající část změny územního plánu obce 
bude projednávána v příštím roce.
 Ve dnech 8. a 9. října 2021 se konají volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Občané, kteří nemohou volit v místě 
bydliště, mohou požádat o vydání voličského průkazu. Volební 
místnost pro oba volební okrsky bude v sále Dr. Rennera. Voleb-
ní lístky budou voličům doručeny nejpozději v úterý 5. října 2021. 
 K 1. lednu letošního roku došlo k významným změnám 
v zákonech, které se týkají sběru a zpracování odpadů, obec je 
do konce letošního roku povinna upravit také obecní vyhlášky 
o  nakládání s odpady a poplatky za odpady. Bude tak nutné 
zvýšit poplatek za svoz odpadů, protože došlo k výraznému ná-
růstu nákladů. 

Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Hodové oslavy se v naší obci opakují již 75 let 

 K vyvrcholení každoročních letních radovánek a zábav patří 
v Dolních Dunajovicích již tradičně hodové oslavy. Krojové hody 
patří nejen v naší malebné obci na Mikulovsku, ale také v tra-
dičnějším vnitrozemí starých zakořeněných regionů Kyjovska, 
Hanáckého Slovácka a Podluží k nejdůležitějším a nejslavnost-
nějším událostem roku.
 Po téměř dvouleté odmlce od jakéhokoliv stmelování a se-
tkávání, hromadných a kulturních akcí z důvodu covidové si-
tuace, jsme se konečně mohli vrátit do společenského života 
v obci a nasát tu slavnostní atmosféru, kterou naše hody beze-
sporu vytváří.

 Musím se přiznat, že se v mé hlavě díky této společenské 
situaci, která byla dost omezená honilo mnoho myšlenek. 
V dnešní době, kdy má mládež spoustu možností, čemu se bu-
dou ve volném čase věnovat a často jsou v tomto ohledu „pře-
létaví“ a nevydrží u činností a zájmů dlouhodobě, jsem si kladl 
často otázky. Co folklór? Nepoloží ho tato covidová doba? Vždyť 
u mladých lidí je třeba posilovat pospolitost, setkávání, předávat 
si zkušenosti z generace na generaci, učit se novým věcem. Co 
noví potencionální členové? Nebudou vtaženi do party, budou 
ročníkové proluky, protože si mladí už nenajdou cestu…
 Naštěstí jsem byl mile překvapen, když se letošní rok sešlo 
celkem 8 děvčat a 8 chlapců, kteří,  zorganizovali další ročník 
tradičních hodů, na který budeme rádi vzpomínat.
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 Bylo velmi smutné vidět některé dospělé krojované, jak se 
v kroji během hodů chovali a prezentovali. Vždyť je to přece náš 
nejslavnostnější oděv, naše historie, náš poklad, který nám tu 
nechali naši předkové. Je potřeba si uvědomit, že kroj je něco, 
na co bychom měli být pyšní a k čemu bychom se měli chovat 
s úctou a pokorou.
 A jak bych hodnotil letošní ročník z mého pohledu?
 Každý rok má své klady i své zápory a každá krojová par-
ta si jej udělá tzv. „po svém“. Vždy je co pilovat, zlepšovat, ale 
i pochválit. Je podstatné si všímat maličkostí a drobností, vždyť 
tradice jsou o detailech a jejich dodržování. Pokud budou opo-
míjeny drobnosti, byť pro mnohé nepodstatné, velmi rychle za-
čnou být nedodržovány daleko podstatnější věci.
 Bylo vidět, že si současná chasa hody užila, a to je hlav-
ní! Přátelský fungující kolektiv je důležitý a je základem každé 
dobré akce.
 Myslím si, že se hodové oslavy vydařily. Katastrofální před-
povědi počasí se až na drobné sobotní přeháňky naštěstí ne-
vyplnily. Po oba dva dny vyhrávaly kvalitní dechové hudby, jak 
Miločanka, tak Hovorané. Pořadatelé se organizace hodů chopi-
li zodpovědně, vše bylo perfektně připravené, od reklamy k sa-
motné události, až po připravenost tanečního parketu, posezení 
a obsluhy baru.
 A co říct závěrem? Sám jsem měl tu čest prožít v Dunajo-
vicích devět let hodování, troje stárkování a s odstupem času 
bych mnoho věcí udělal jinak, každý však věci dělá v danou 
chvíli, jak nejlépe dovede, protože spoustu rozhodnutí ovlivňují 
zkušenosti.
 Proto bych současné chase popřál mnoho elánu a zájmu 
o lidový folklór, spoustu nových členů, kteří budou mít kladný 
vztah a respekt k tradicím a hlavně super přátelský kolektiv!

Pavel Karlík nejml.

 Netřeba asi popisovat celý průběh, co se harmonogramu 
týče. Každý, kdo naše hody dobře zná, ví, co je pro naši obec 
typické, ať už ranní sobotní bohoslužba, nebo tradiční zvaní ob-
čanů na hodové zábavy po oba dny. Dalším typickým aspektem 
je vyzývání krojovaných děvčat zakončené u hlavní stárky.
 Pokud bych se však měl soustředit v tomto článku na něco, 
tak to jsou moje vize a přání pro budoucí generace.
 Byl jsem velmi rád, když jsem letošní rok viděl v průvodu 
mnoho krojovaných dětí a chtěl bych tímto poděkovat všem 
rodičům, babičkám, kteří k tomu děti vedou a do krojů je ob-
lékají. Toto je ten základ pro zachování tradic a folklóru v naší 
obci-vytvářet v nich tu představu o tradicích a jejich hodnotách 
pro společnost. Důležité však je i to, vést děti k tomu, co to kroj 
je a jak se v něm chováme.
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Lapkové, drak… a tým táborníků o prázdninách

 Jako každý rok si dovolím sepsat pár řádků o tom, jak tráví-
me to, na co se celý rok připravujeme a moc těšíme… tábor. Je 
to vždy stejné… sotva jsme přijeli, za chvíli končíme. Protože je to 
úžasné! Dny zde plynou rychleji jako hodiny a dny letí jako divé. 

Krátké zamyšlení nad tím, co děláme
 Netuším, jestli si (vy vedoucí) tyto řádky přečtete, ale děkuji 
vám všem za naprosto dokonalý a profesionální výkon, za který 
si zasloužíte obdiv nejen můj, ale především rodičů a dětí. I když 
jsme se naučili stát zase více pevněji na vlastních nohách, bez 
věrnosti a podpory příbuzných, přátel a rodičů dětí, které jezdí 
na tábor, bychom nic nedokázali. Je neskutečné, že to táhneme 
již několik let a tento letní tábor je v nepřerušeném pořadí již 
náš 18tý…
 Nejen, že si vychováváme nástupce, abychom jim předali 
zkušenosti, ale také abychom jim umožnili prožít nezapomenu-
telné okamžiky, jak tomu je u nás. Je tak v podstatě naší povin-
ností toto předávat dále těm, co přijdou po nás a také dětem, 
které s námi jezdí. Neberu to jako samozřejmost a děkuji jim za 
to, že stojíme za všech okolností při sobě. 

Hodnocení letošního tábora
 Nechci to zakřiknout, protože tábor končí, až když předáme 
rodičům poslední dítě, ale letos nám vyšlo vše, na co jsme sáh-
li. Vždy bude co zlepšovat a jsou věci, které neovlivníme (např. 
počasí, covid, štípance…), ale i toto dopadlo dobře. Nepamatuji 

si za posledních xlet tábor, kdyby teplota v noci alespoň jednou 
neklesla pod 10 stupňů. Také si nepamatuji tábor, kdyby nedošlo 
k náhlému poklesu teploty a děti to (ne)odnesly minimálně na-
chlazením. Dokonce si ani nepamatuji tábor, kdy bychom neměli 
žádné klíště, jako tomu bylo právě letos. 

 Z připraveného programu jsme stihli vše důležité a věřím, 
že to děti bavilo. Sbírat dračí vejce na základě zápletky daného 
vévodství, zneškodnění protivníků a vrátit tak dračí vejce tam, 
kam náležely. Drakovi… ale nebylo to jednoduché, od lapků přes 
nástrahy se týmy čtyř vévodství nakonec museli spojit svými 
silami a zachránit tak nejen svůj rod. Z fotek na Facebooku jste 
určitě nadšení dětí mohli poznat a spokojený rodič je pro nás 
stejně důležitý, jako spokojené dítě. Program připravovali všichni 
vedoucí, kteří mají drive a jsou to neskuteční dříči. Každého ná-
pad je příjemné překvapení, kterého si moc vážím.
 Jako každý rok připomínám, že děti domů přijedou nejen 
špinavé, ale i hodně unavené. Je to naprosto normální, stejně 
tak je normální, že některé děti nechtějí o zážitcích hned poví-
dat. Věřím však, že děti se nakonec rozpovídaly a vy jste mohli 
nejen doma poslouchat spousty příběhů… a hlavně (skromně) 
věřím, že i letos přijely nadšené, plné dojmů, nových kamarádů 
a zážitků a hlavně spokojené…
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ta, která by na zimu potřebovala fůry sena, tradiční hospodářské 
činnosti i speciální ochranářské zásahy na Dunajovických kopcích 
proto organizuje Agentura ochrany přírody a krajiny České repub-
liky-a to tak, aby byly přírodě co nejvíce ku prospěchu.
 Mezi nejtypičtější činnosti patří pastva hospodářských zvířat. 
Stáda ovcí, koz i krav patřila k jihomoravské krajině po staletí 
a i díky nim je zdejší příroda tak pestrá. Pastva a pohyb zvířat 
totiž udržuje jemnou mozaiku různých plošek a brání zarůstání 
keři a stromy. Počet a druh zvířat, délka i období pastvy jsou 
stanoveny tak, aby byly přírodě co nejvíce ku prospěchu. Napří-
klad kozy ožírají listy a výhonky dřevin, proto je využíváme na 
místech, která potřebujeme vyčistit od výmladků keřů po jejich 
vyřezávce. Naopak ovcím chutnají hlavně byliny a trávy, pastvi-
nu vypasou na nízký, zhruba třícentimetrový trávníček. Většinou 
se zvířata pasou v dočasně vymezených ohradách, vzácněji na 
volno pod dohledem pastevce, kdy se zvířata dostanou i do těž-
ko dostupných částí rezervací.
 Velkou plochu Dunajovických kopců zabírají travní porosty, 
které je potřeba séct. Tím totiž odebíráme biomasu, díky čemuž 
v trávnících nepřevládnou konkurenčně silné druhy. Kosení taky 
potlačuje nálety dřevin a invazní rostliny. Základním pravidlem 
je nikdy nepokosit celou plochu najednou, ale nechat určitou 
část neposečenou. V ponechaných pásech, šachovnici nebo li-
bovolných obrazcích totiž mohou přežít různá vývojová stádia 
hmyzu a také se zde mohou vysemenit vzácnější druhy rostlin.

 A co Dunajek? Letos pomalinku začínáme (od půlky září 
2021) s dětmi jak původními, tak novými, zkoušet nejen folklor 
na zkouškách Dunajku. Pondělí a čtvrtek, vždy od 16“, tělocvična 
ZŠ D. Dunajovice. Nic nemusí děti umět, vše se naučíme a po 
dlouhé nucené pauze opět začneme žít folklorem, kroji a dě-
dictvím našich předků… zpěvem, tancem a udržováním nejen 
folklorních tradic.
 Samotný folklor není naší jedinou aktivitou, také od září opět 
startujeme zájmový kroužek NERFliga, ve kterém se učíme tak-
tice, přesnosti a týmové hře s pistolemi s pěnovými náboji. Lepší, 
než střílečky v komplu je NERF bitva. Rychlost, strategie, legrace, 
fair play a skutečný adrenalinový zážitek. Akci střídá ještě lepší 
akce. Různá místa bojů-les, louka, hřiště, pod střechou nebo na 
střelnici… i to plánujeme prožít v NERFlize. Palebná síla, taktika, 
bojovnost-to je NERFliga. Každý tým se učí spolupracovat, v boji 
poznají pravé kamarády. Není v něm místo pro nepřátelství ani 
vzájemné urážky. Oceníš soupeře, chceš si hlavně užít hru. Tro-
cha pohybu a cool akce s kámošema.
 Opět bychom chtěli začít plánovat bazárky (říjen, duben), 
adventní a jarní dílničky, adventní Jarmark (sobota před první 
adventní nedělí) a dětské krojované hodečky (druhá sobota 
v červnu). Prostě aktivity, na které jsme byli zvyklí a těšili jsme se 
z návštěvnosti, a věříme, že i tentokrát se vy za námi vydáte.
 Snad se nám to v nadcházejícím období podaří vrátit tam, 
kde nám to bylo před x měsíci odejmuto… na viděnou…

Za DNS Dunajek a tým táborníků
Marcela Kurucová 

Pastva na Dunajovských kopcích

 Ovce, sekačky i traktory pomáhají přírodě na Dunajovických 
kopcích.
 Dunajovické kopce nejsou divočinou bez vlivu člověka-naopak, 
lidé tady hospodařili a zdejší přírodu využívali po staletí. I díky 
tomu zde přežily mnohé vzácné druhy rostlin i živočichů. Dnes 
už zde na kopcích nikdo políčka neobdělává, stejně jako většina 
obyvatel obcí ležících na úpatí kopců nechová hospodářská zvířa- obr. 1
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 Zejména travní porosty jsou ohroženy zarůstáním náletovými 
dřevinami, z nichž největší škody páchají invazní pajasan žlázna-
tý a trnovník akát, šířící se velkou rychlostí a měnící prostředí tak, 
že toho pod nimi moc neroste. Takové dřeviny (kromě pajasanů 
a akátů i trnky, svídy či šípky) vyřezáváme, naopak vzácné ke-
říky mandloň nízká, třešeň křovitá a růže bedrníkolistá a také 
méně časté keře, jako je třeba řešetlák počistivý, zůstávají stát. 
Pajasany jsou častými nezvanými hosty i ve vinohradech či za-
hrádkách-a je potřeba je zlikvidovat dřív, než místo ovládnou 
a začnou se šířit dále.

 Důležitá je pro nás i zemědělská krajina, kde podporujeme 
zejména výsadby solitérních dřevin a alejí, především ovocných 
stromů, péči o stávající sady a dřeviny nebo protierozní opatře-
ní. Vzhledem k počtu turistů v našem regionu se také staráme 
o  návštěvnickou infrastrukturu, na Dunajovických kopcích se 
například podílíme na přípravě netradiční naučné stezky.
 Jak vidíte, spektrum činností „ochranářského managemen-
tu“ je široké-a stejně široké jsou i způsoby jejich zajištění. Na-
prostou většinu prací pro Agenturu ochrany přírody a krajiny 
ČR dělají místní obyvatelé-jak léty osvědčení dodavatelé, tak 

obr. 2
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 V prostorách školní družiny a školy se uskutečnilo hned 
několik příměstských táborů. První dva probíhaly ve spoluprá-
ci s DDM Mikulov, jeden uspořádala organizace Knock Knock 
a další čtyři organizovala škola v rámci „doučovacích“ kempů 
(více na jiném místě ve zpravodaji). I během tohoto provozu se 
nám podařilo vymalovat obě třídy družiny.
 Největší „šrumec“ ale probíhal v budově školy. Nebylo možné 
si nevšimnout lešení kolem budovy, nákladních aut se staveb-
ním materiálem, plnících se kontejnerů a kmitajících stavebníků. 
Těm se povedlo za necelý měsíc vyměnit všechna okna z uliční 
části budovy školy a provést zateplení celé půdy. Hodnota ce-
lého díla je 2,5 mil. Kč, kdy 40 % bude hrazeno z dotačního 
programu Ministerstva životního prostředí. I během této akce 
proběhla standardní prázdninová údržba, tzn. malování, úklid 
všech prostor (provedeno vícekrát), příprava na nový školní rok.

ti, kteří chtějí začít. Jim umíme podat pomocnou ruku: vyti-
pováním vhodných míst i zasmluvněním potřebných činností. 
Většina těchto opatření je financována z nejrůznějších zdro-
jů-významným příspěvkem na péči byl v uplynulých letech 
projekt Operačního programu životní prostředí Obnovní ma-
nagement území národního významu na jižní Moravě, který 
díky rozpočtu necelých 50.000.000 Kč umožnil rozsáhlé prá-
ce nejen na Dunajovických kopcích, ale také na Pálavě nebo 
na Pouzdřanské stepi. 

Jan Miklín a Helena Prokešová
(AOPK ČR, Správa CHKO Pálava)

(foto Jan Miklín)

obr. 1: Pohled na vrch Rochusberg z ptačí perspektivy nám vedle vápencových 
prvků Kaple cestou ukazuje také čerstvě posečené plochy starých zemědělských 
teras. V pozadí vidíme další spasené a na seno posečené segmenty západně od 
Velké Slunečné.

obr. 2: Smíšené stádo ovcí a koz se za doprovodu pastevkyně a dvou pastevec-
kých psů přesouvá mezi dvěma spásanými plochami na Dunajovických kopcích. 
Letos v létě zde kromě oplatkové pastvy probíhala rovněž volná pastva.

Prázdniny ve škole 

 Snad každý zaměstnanec školy slyšel během hlavních 
prázdnin následující větu (možná v různých podobách): „To je 
pohodička být zaměstnancem ve školství, když vlastně 2 mě-
síce nic neděláte.“ Myslím si, že po letošním létě je všem jasné, 
že život ve škole o prázdninách neustává a mnohdy je čilejší než 
během školního roku. Pojďme se tedy společně podívat na akce, 
které proběhly během hlavních prázdnin v budovách školy.
 Pro děti a rodiče jsme zachovali provoz mateřské školy celý 
červenec a navíc jsme přidali poslední týden v srpnu. Během tří 
týdnů, co byla mateřská škola uzavřena, se nám podařila kom-
pletní rekonstrukce plotu v uliční části. Přímo v budově školky pak 
proběhla výměna dvou kuchyněk (v přízemí a ve druhém patře). 
Dále jsme pořídili nová lehátka do dvou tříd a vymalovali třetí třídu.
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 Všem, kteří se na prázdninovém provozu školy podíleli, patří 
velký dík.
 Ještě se vrátím k jedné události z konce školního roku, která 
zasáhla celý region. Ničivé tornádo, které se prohnalo některými 
obcemi, vyvolalo velké množství solidarity a vzájemné pomo-
ci. Ani zaměstnanci školy nezůstali pozadu a společně poslali 
částku 13.000 Kč na pomoc škole v Moravské Nové Vsi, která 
je touto události velmi postižena. Děkujeme všem za příspěvek.
 Když jsme loni na začátku školního roku cítili určitou nervo-
zitu a obavy z jeho neznámého vývoje, tak tentokrát jsme opět 
ve stejné situaci. Nový školní rok je plný očekávání a všichni 
si určitě přejeme, aby probíhal co „nejnormálněji“. Do nového 
školního roku bychom tedy rádi popřáli nejen prvňáčkům, ale 
všem našim (= vašim) dětem, ať je jejich cesta za poznáním 
plná radosti, skvělých zážitků a nových přátelství. 

Mgr. Vladimír Mikel, ředitel školy

Letní příměstské tábory 

 Letos v červenci v Dolních Dunajovicích proběhly v pro-
storách školy a školní družiny celkem tři příměstské tábory 

s různou tématikou. Například v jednom z nich pod názvem 
„Hurá do džungle“ si děti hrály na zvířátka z pralesa. V tzv. 
„Žonglérském“ se děti naučily pohybové dovednosti. Jak dobýt 
dračí sluj zjistily děti na tom „Dračím“. Pro děti byl připraven 
bohatý program plný zábavy a sportu. Účastníci se také učili 
pozorovat a poznávat živočichy a rostliny naší krajiny. Nechy-
běly ani naučné dovednostní hry a trocha tvoření.
 Během týdne jsme zažili různorodá dobrodružství v přírodě. 
Na začátku jsme se navzájem představili pomocí seznamo-
vacích her. Děti si zasoutěžily během letní olympiády, tvořené 
z různých sportovních disciplín. Ve velikém horku se celá sku-
pina vypravila na koupaliště. Nezapomněli jsme si opéci špe-
káčky při táboráku, který si děti samy připravily. Ten byl součástí 
jednoho táborového přespání, které proběhlo úžasně. Během 
něho nás navštívila i pohádková strašidla. Ta byla podplacena 
sladkým zákuskem, aby strašila jen trošičku. Také jsme měli 
možnost se seznámit se strašilkami. Jiný den zase děti vyrobi-
ly hmyzí domečky. A nakonec účastníci táborů dostali odměny 
a diplomy za splněné úkoly.
 Rádi bychom poděkovali hasičům v Mikulově a v Perné za 
prohlídku hasičské garáže a také místnímu spolku Markomanů 
za zpestření dopoledních hodin.
 Společně strávený týden byl vždy velmi příjemný. Troufáme 
si říci, že se tábory vydařily. Společně se těšíme na příští rok, až 
se zase setkáme.

Gabriela Nebenführová

Letní kempy 

 Ve dnech 19.—23. července proběhl pod záštitou ZŠ a MŠ 
Dolní Dunajovice první z neplacených doučovacích kempů letoš-
ních prázdnin. Přihlásilo se celkem 18 dětí od první do čtvrté třídy.
 Děti měly denní program rozdělený na dvě části, dopo-
ledne probíhala vzdělávací část na témata jako jsou napří-
klad bezpečnost na internetu nebo ochrana přírody. V rámci 
této části dne děti cvičily mimo jiné psaní, čtení, paměť, nebo 
například pozornost a soustředění. V odpoledních hodinách 
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všechno se přišlo a mladíci byli zatčeni. Na obyčejné klukovině, 
za kterou mělo možná padnout maximálně pár facek, narýso-
vala StB spletitý případ útoku na strojní traktorovou stanici, po-
tažmo na celé budovatelské úsilí socialistického státu a donutila 
zmíněné mladíky vypovědět, že strůjcem všech plánů byl farář 
Sýkora, jemuž měl zbraně obstarat bednář Josef Hrabec. Roz-
běhlo se dlouhé vyšetřování, na jehož konci byl Sýkora překva-
pivě osvobozen a Hrabec byl naopak obviněn z pokusu o roz-
vracení lidově demokratického zřízení a odsouzen na 12 let za 
velezradu.
 Další proces se rozběhl ve druhé polovině roku 1951 a v le-
tošním roce si tedy připomínáme jeho sedmdesáté výročí. Byl 
ještě mnohem složitější, netýkal se už pouze naší obce, ale 
StB v jeho rámci rozjela rozsáhlou pátrací akci a zatýkala od 
Břeclavska až po Vysočinu. Proces byl podle hlavního akté-
ra pojmenován „Tančinec Jan a spol.“ a StB v něm rozkryla 
údajnou teroristickou buňku, která měla na našem území při-
pravovat ozbrojený puč. Z Dolních Dunajovic uvízli v síti tohoto 
procesu dva muži-Michal Lelík a Michal Popovič. Podle vyšet-
řovatelů měl Lelík pro Tančincovu protistátní organizaci získat 
v Dolních Dunajovicích pět členů, které měl pomoci vyzbrojit 
a připravovat s nimi teroristické útoky. K žádným útokům však 
nikdy nedošlo, zbraně se u Lelíka našly až po vícero domovních 
prohlídkách a některé mohly být podstrčeny agenty StB. Přes-
to byl Lelík v tomto procesu označen jako zapřisáhlý odpůr-
ce lidově demokratického zřízení a odsouzen na 15 let odnětí 
svobody, Michal Popovič, který měl být součástí této skupiny 
a měl údajně uchovávat samopal a granáty (které se ovšem 
nikdy nenašly), byl odsouzen na deset let vězení. Trest mu byl 
po odvolání zkrácen na čtyři roky.
 Nelze opomenout ani případ, týkající se muže, který sice 
tehdy nebyl občanem Dolních Dunajovic, ale později tu prožil 
velkou část svého života. Fedor Foros byl v červnu roku 1952 
odsouzen na sedm let za velezradu proto, že se měl stýkat 
s  údajnými agenty západní zpravodajské služby Vladislavem 
Kozákem a Ladislavem Malým, kterým měl pomáhat při ilegál-
ních přechodech hranice. A neměl být sám, pomáhat měli i dal-
ší lidé z Mikulovska. StB celou skupinu odsoudila k mnohaletým 
trestům vězení.
 Ale nebyly to jen tyto „velké“ politické procesy. Problémy 
měli také sedláci, kteří chtěli hospodařit na vlastním a odmí-

poté byla na programu celotáborová hra, kdy děti pomocí růz-
norodých dovedností a znalostí získávaly body pro své týmy.
 Všichni účastníci se skvěle zapojovali a i přes slovo „do-
učovací“ v názvu tábora, si děti týden zaměřený na opakování 
a rozšíření znalostí užily.

Mgr. Barbora Holbová

Temná kapitola dějin naší obce 

 Padesátá léta dvacátého století bývají v učebnicích historie 
označována různými přívlastky, snad nejčastěji se však hovoří 
o temných padesátých letech. Především první polovina této 
dekády byla obdobím stalinismu, kdy se budoval socialismus, 
kolektivizovalo zemědělství a také se vypořádávalo s třídní-
mi nepřáteli. Mnohdy vykonstruované procesy s „vlastizrádci“ 
či „nepřáteli lidově demokratického zřízení“ měly za následek 
mnoho odsouzených k trestům smrti nebo k desítkám let po-
bytu za mřížemi.
 Tyto politické procesy zasáhly také do dějin naší obce 
a ovlivnily životy některých rodin či jednotlivců. Bohužel je toto 
období doposud stále velmi málo zmapováno, nedočtete se 
o něm v obecních kronikách, ani se o něm nikdy příliš nemlu-
vilo. Ani stránky obecního zpravodaje nemohou poskytnout ta-
kový prostor, na němž by se daly podrobně rozebrat jednotlivé 
případy a nastínit všechny souvislosti. Přesto se však pokusím 
některé politické procesy alespoň stručně popsat, abychom si 
připomenuli, že i naše obec má ve svých dějinách tuto „temnou“ 
kapitolu.
 Pravděpodobně nejznámější politický proces nazvala Státní 
bezpečnost (StB) „Sýkora Karel a spol.“ Kolem celého případu je 
dodnes mnoho otazníků, jejichž rozluštění komplikuje fakt, že jej 
StB z velké části vykonstruovala a většinu obvinění si komplet-
ně vymyslela s cílem zdiskreditovat tehdejšího dunajovického 
faráře Karla Sýkoru. Tak tedy ve zkratce: O Velikonocích 1950 
se parta podnapilých mladíků vloupala do objektu Bílé růže. 
Poškodili některé vybavení a několik věcí si připravili k pozděj-
ší krádeži, některé místnosti poničili. Ke krádeži už nedošlo, na 



Naše obec  |  Dolní Dunajovice  |  ročník XXVI  |  číslo 3  |  září 2021

11

tali vstoupit do nově utvořeného JZD. Klid ostatně nebyl ani ve 
škole, vždyť v zápise ve školní kronice z roku 1953 se uvádí, že 
16. listopadu byli čtyři žáci jednoročního kurzu vyloučení pro 
organizování ozbrojené skupiny, krádež střelných a bodných 
zbraní, shromažďování zpráv o Lidových milicích, funkcionářích 
KSČ a činných pionýrech.
 Díky zemědělskému charakteru, blízkosti hranic i struktuře 
obyvatelstva bylo na Mikulovsku během padesátých let rušno 
a je tedy možné, že se v budoucnu objeví ještě další případy, 
spojené s lidmi, kteří tehdy žili v naší obci. 

Josef Šuba

Stařenka vzpomíná 

 V Mikulově, za vojáčka mňa vzali… Tak vyzpěvovali branci 
ročníku 1929.
 V dřívějších dobách byl takový obyčej, že „legrůty“ k asen-
dě vezli vážení hospodáři, vlastnící koňská spřežení, žebřinové 
vozy a nejlépe, pokud byli i obecními radními. Tohle všechno 
splňoval pan Jan Latýn. (Na fotografii ten vyšší). Pan Vojtěch 
Konečný, (ten subtilnější) jel druhým vozem. Vpravo dole s če-
picí je pan Antonín Kopřiva, který byl obecním úředníkem (evi-
dence občanů, potravinové lístky atd.). Je možné, že v tomto 
případě byl určen k předání obecní agendy o odvedencích ar-
mádě. Harmonikáři Jara Pekařík a Staňa Bachan k těmto od-
vedencům nepatřili (byli jiný ročník), hráli jen svým kamarádům 
při loučení se se svobodou, protože:
 „Dva roky je doba dlůhá,
 trápení až hrůza,
 do tej doby sa omrzí,
 ta vojenská blůza.“
 Snad odvedence ještě správně představím (nahoře z leva): 
František Dušek, Jaroslav Latýn, František Slezák, Miroslav 
Dolníček, Josef Vrzal, Josef Kratochvíl, Josef Zbránek, dole se-
dící Ladislav Maťák-harmonikáři, Ivičič, Trnka, Přemysl Stávek.
 Tito chlapci se narodili v polovině doby svobodného samo-
statného Československého státu. Do školy šli, když už nacisté 

„bubnovali“ na poplach. Celá školní léta prožili v době války. Ně-
kteří z nich již v roce 1944 nastoupili do učení.
 Radostná euforie ze svobody trvala jen krátce. Masy zejmé-
na prostých lidí, kteří spatřovali naději v utopických ideálech 
nově se formující doby, vlastní národ prodaly. Možná v naději na 
deklarované lepší zítřky. Když i oni zjistili, že udělali chybu, bylo 
již pozdě. Většina nejvzdělanějších občanů emigrovala a zby-
tek se obával jít do konfliktu. Mládeži v té době byla s akcen-
tem předkládána literatura Ivana Olbrachta (Anna Proletářka), 
Klementa Gottwalda (soubor statí Se SSSR na věčné časy), 
Antonína Zápotockého (Rudá záře nad Kladnem), J. V. Stalina 
(Spisy o velké vlastenecké válce) nebo díla Zdeňka Nejedlého.
 Devětadvacátníci padesát let svého života prožili v době po-
nížení a nesvobody. Zaslouží si naši velikou úctu. 

Olga Dolníčková



Naše obec  |  Dolní Dunajovice  |  ročník XXVI  |  číslo 3  |  září 2021

12

AV
IA

 T
EA

M
—

PR
A

H
A

 B
O

YS



Naše obec  |  Dolní Dunajovice  |  ročník XXVI  |  číslo 3  |  září 2021

13

TJ Sokol Dolní Dunajovice 

 17. června 2021 se v našem spolku konala valná hromada, 
kde se nově volilo vedení na další 4 roky.
 Předsedou klubu se stal Tomáš Zajíček a místopředse-
dou Roman Bravenec. Členové výboru jsou dále Martin Baláž, 
Martin Hudec a Ivo Kauer.
 Nové vedení od začátku pracovalo na organizaci místních 
hodů, které Sokol uspořádal poslední srpnový víkend.
 Taky jsme 11. července pořádali benefiční utkání mezi 
AVIA TEAM—PRAHA BOYS na pomoc lidem postiženým 
tornádem na Hodonínsku. Všem zúčastněným patří velké po-
děkování a potlesk! Celkově se vybralo 31.035 Kč. Tato částka 
byla poslána na oficiální finanční sbírku Jihomoravského kraje.
 Mužstvo mužů, bude v této sezóně reprezentovat obec 
Dolní Dunajovice ve IV. třídě okresní soutěže. První mistrovské 
utkání odehrálo 22. srpna na hřišti v Milovicích, proti mužstvu 
Milovice/Zaječí C. Trenérem prvního mužstva nadále zůstává 
Jakub Goiš.
 Naši nejmladší sportovci ročníku nar. 2014 a mladší se 
v měsíci červnu zúčastnili dvou perfektně zorganizovaných tur-
najů v Lysicích, odkud si dovezli zasloužené medaile!
 Nově tvořená mladší přípravka ročníku nar. 2013 a mladší si 
vyzkoušela utkání formátu 4 + 1 na hřišti v Perné proti místním 
stejně starým fotbalistům a o týden později i odvetu doma na 
hřišti v D. Dunajovicích.
 Od září se naše předpřípravka a mladší přípravka bude pra-
videlně zúčastňovat víkendových turnajů po okrese Břeclav.
 32 dětí, z toho 90 % z našeho klubu, se v červenci zúčastnilo 
fotbalového příměstského tábora, pod vedením trenérů Kauera, 
Goiše a Zajíčka. Během dvou týdnů jsme s dětmi pracovali ve 
formě her nejen fotbalových dovednostech. Všichni jsme si to 
užili a za rok se budeme opět těšit!
 Od září bude na fotbalovém hřišti opět probíhat NÁBOR dětí 
ročníku narození 2013, 2014, 2015, 2016 a nově 2017! Všech-
ny děti si chtějí hrát, tak neváhej a přijď i TY!
 Fotogalerie a ostatní info najdete na FB: Fotbalové tréninky 
mládeže nebo Sokol Dolní Dunajovice.
 Děkujeme partnerům obci Dolní Dunajovice, Zebr.cz, čerpací 
stanice Avia, Belšán & Niebauer, penzion U Zajíčků.
 Sportu zdar a fotbalu obzvlášť!

Ivo Kauer

Společenská kronika 

Narození 

Duben 2021 Maxmilián Lukáš
  Václav Tolar 

Květen 2021 Matyáš Šimoník
  Dominik Troubil 

Červen 2021 Vladimír Jaroslav Meszároš 

Červenec 2021 Julie Uchytilová 

Úmrtí 

Červen 2021 Jaroslava Kopřivová 67 let

Červenec 2021 Ladislav Kopřiva 80 let
  Anna Štrausová 79 let 
  Anna Šubová 85 let 

Svatby 

Červen 2021 Tomáš Kyselý Olomouc 
  Sarah-Arabella Pfefferová D. Dunajovice
 
Srpen 2021 Jan Šipka D. Dunajovice 
  Tamara Ježová D. Dunajovice 
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Září 2021 Vladimír Valerián
  Ludmila Smejkalová
  Růžena Válková
  Josefa Dobšíčková
  Ludmila Lelíková
  Antonie Štěpničková
  Rozalie Karbulová
  Josef Pitra

Jubilea 

Červenec 2021 Libuše Zouharová
  Zdenka Mokrá
  Marie Vítková
  Oldřich Beděra
  Libuše Bičanová
  Ludmila Kňourková
  Vladimír Bičan
  Matěj Hamerník
  Zdenka Buťáková
  Tinka Švejdová
  Miroslav Josefík
  Miroslav Fila
  Miroslav Grégr

Srpen 2021 Stanislav Stopka
  Marie Martincová
  František Bařina
  František Svoboda
  Marie Kořínková
  Marie Moravčíková
  Zdeňka Směřičková
  Marie Macharová
  Věra Skoumalová
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PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI 
POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK

POZEMKY DOMY

BYTY SKLEPY

Jan Vystoupil

jan.vystoupil@finrealinvest.cz
www.janvystoupil.cz

+420 774 999 016

PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:
›   Rodinný dům, ideálně s větším pozemkem
›   Stavební pozemky různých velikostí 
›   Vinný sklep nejlépe s vlastním vinohradem
›   Starší rodinný dům k rekonstrukci
›   Rekreační objekty (apartmány, vinné sklepy, chaty a chalupy)
›   Ornou půdu pro hospodaření



www.dolni-dunajovice.cz
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