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Zastupitelstvo 2018—2022

 Končí volební období, a proto si dovolím jeho krátkou 
rekapitulaci.
 Jsem zastupitelem obce nepřetržitě od roku 1990. Za celou 
tuto dobu došlo poprvé po volbách v roce 2018 k tak výraz-
nému rozdělení zastupitelstva na „My, koalice“ a „Vy, opozice“, 
všechna ostatní zastupitelstva od roku 1990 byla schopna spo-
lupracovat a nerozdělovat se. Starostou obce byl zvolen pan 
Vít Záboj a zpočátku se zdálo, že nová koalice bude normálně 
pracovat. Postupně, ale docházelo v koalici ke konfliktům a vše 
vyvrcholilo v dubnu 2020, kdy byl odvolán starosta obce a dva 
radní, odstoupila místostarostka a jeden radní. Následně jsem 
byl zvolen starostou obce, byl zvolen nový místostarosta a tři 
radní. Situace se sice zcela neuklidnila, ale zastupitelstvo a rada 
pokračovaly v započaté práci. Téměř celé volební období bylo 
ve znamení epidemie covidu-19. Omezeno bylo mnoho kultur-
ních a společenských akcí.
 A co se tedy v uplynulém období podařilo?
 V průběhu roku 2019 bylo dokončeno prodloužení inženýr-
ských sítí a komunikace v ulici U Vodárny. Protože firma E.ON 
prováděla rekonstrukci vedení v ulicích U Rybníka a U Vodárny, 
bylo nutné v těchto ulicích vybudovat také nové veřejné osvět-
lení a místní rozhlas. Veřejné osvětlení bylo vybudováno také 
v ulici Nová. Na ulici Polní bylo dokončeno prodloužení kana-
lizace a vodovodu k novostavbě RD. Zahájeno bylo ozelenění 
rybníka a rekonstrukce školního hřiště.
 Největší akcí roku 2020 byla rekonstrukce učeben v bu-
dově ZŠ (dotace 6.500.000 Kč) a dokončeno bylo také školní 
hřiště (dotace 1.800.000 mil. Kč). Dále byly vybudovány nové 
komunikace kolem rybníka, došlo k prodloužení ulice Pol-
ní a  ulice Úzká (propojení ulice Kostelní a Hlavní kolem Bílé 
růže). Opraven byl také chodník na ulici Kostelní. Zastupitelstvo 
také rozhodlo o doplnění výsadeb prvků ÚSES a vybralo firmu 
Kavyl, která výsadbu provedla a o výsadby bude dalších pět 
let pečovat. Schváleno bylo také zahájení změny č. 2 územ-
ního plánu obce. Na podzim byla zahájena rekonstrukce par-
ku na ulici Poštovní (grant RWE 250.000 Kč). V průběhu roku 
probíhalo mnoho přípravných a projekčních prací. Na prvním 
místě se jedná o  přípravu dokumentace na rozšíření čistírny 
odpadních vod, dále byla zpracována zástavbová studie pro 
výstavbu dvaceti rodinných domů v lokalitě „U Vápenky“ na 
ulici Kostelní. Rada obce ve spolupráci s vedením ZŠ připravila 

dokumentaci na výstavbu nové školní jídelny a družiny, která by 
mohla být umístěna v prostoru nynější školní zahrady 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 prostranství v obci 
a navrhla, jak by se tato prostranství měla dále rozvíjet. Zpraco-
ván byl také návrh urbanistické studie obce, která by nám měla 
umožnit představu, jak se bude obec vyvíjet v dalších několika 
desítkách let.
 V roce 2021 bylo realizováno asi nejvíce investičních akti-
vit. V budově ZŠ byla vyměněna okna a zateplena půda (do-
tace 1.800.000 Kč), byl vybudován nový sběrný dvůr (dotace 
2.400.000 Kč), nové chodníky v ulici Nová a oprava chodníků 
v ulici Polní (dotace 1.700.000 Kč), opraveno bylo také propo-
jení ulic Nová a Zahradní. S pomocí grantu z RWE bylo rekon-
struováno oplocení areálu mateřské školy. Byly prodlouženy 
inženýrské sítě a chodníky na ulici Rudé armády směrem na 
Březí. Z důvodu rekonstrukce vedení elektřiny a vybudování 
nové trafostanice na ulici Rudé armády, zde bylo vybudováno 
nové veřejné osvětlení. Nově byly opraveny další polní cesty 
v katastru obce. Pokračovaly projekční práce na ČOV (dota-
ce 1.800.000 Kč), byla schválena změna 2a územního plánu. 
Probíhaly práce a setkání s občany nad studií využití areálu 
„Cihelna“.
 Aktivity v roce 2022 byly především zaměřovány na přípra-
vu žádosti o dotaci na rekonstrukci kanalizace a ČOV. Je pro-
váděna výstavba nové kanalizace od areálu Tenisového klubu 
ke „Skleníku“. Ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Mikulov 
a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR připravujeme realiza-
ci naučné stezky „Dunajovské kopce“.
 Osobně hodnotím uplynulé volební období velmi kladně 
a chci z tohoto místa poděkovat všem členům zastupitelstva 
za jejich práci na společném rozvoji obce. Nové zastupitelstvo 
budeme volit 23. a 24. září. Věřím, že bude mít na co navazovat 
a že převezme obec v dobrém stavu.

Mgr. Josef Hasník, starosta obce
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Anketa před komunálními volbami

 Předvolební období je vždy dobrou příležitostí, ohlédnout se 
za uplynulými čtyřmi roky a zhodnotit, co se v obci povedlo a s 
čím se naopak nelze příliš chlubit. Proto jsme v tomto předvo-
lebním čísle obecního zpravodaje požádali lídry všech čtyř kan-
didátek, které aktuálně tvoří vedení naší obce, aby zkusili v pěti 
bodech vybrat, co se v uplynulých čtyřech letech podařilo, a aby 
přidali také jednu věc, která se naopak nepodařila. Vzhledem k 
tomu, že nakonec pouze tito čtyři lídři kandidují se svými kandi-
dátkami i v nadcházejících volbách, mohou vám jejich odpovědi 
pomoci i při rozhodování, komu letos dát svůj hlas.

Mgr. Josef Hasník
(zvolen za Sdružení nezávislých kandidátů 2018)
 Co se v uplynulém období podařilo?
 1. Především se po rozkolu v zastupitelstvu (přelom roku 
2019 a 2020) podařilo situaci uklidnit a většina zastupitelů se 
snažila pracovat společně ve prospěch celé obce.
 2. Díky tomu jsme zvládli schválit změnu územního plánu 
a připravit rozšíření čistírny odpadních vod tak, aby bylo možné 
požádat o dotaci na SFŽP.
 3. Obec pokračovala v rekonstrukci budovy základní školy. 
Modernizovány byly učebny, bylo vybudováno nové školní hřiště 
a spolu s výměnou oken byly zatepleny také stropy.
 4. Podařilo se dokončit rekonstrukci rybníka a parku na ulici 
Poštovní.
 5. Zastupitelstvo řešilo několik architektonických studií na 
budoucí rozvoj obce. Vyvrcholením těchto prací bylo posouzení 
návrhů na nový kulturní sál.
 Co se nepodařilo?
 Nepodařilo se připravit nové pozemky pro výstavbu rodin-
ných domů. Zastupitelstvo se sice situací intenzivně zabývalo, 
ale projekční a přípravné práce se neustále protahují. Přesto 
doufáme, že pozemky v lokalitách „U hřiště” a „Na Kostelní” 
budou brzy připraveny.

Ing. Miroslav Kovács
(zvolen za Obec lidem)
 Co se povedlo?
 1. Bezesporu zahájení přípravy nových lokalit na výstavbu 
rodinných domů. Za to jsem velmi, velmi rád. Ještě spokojeněj-
ší budu, až se začnou pozemky nabízet k prodeji. Momentálně 

Komunální volby-září 2022

 Komunální volby se uskuteční v pátek 23. září 2022 
(od 14 do 22 hodin) a v sobotu 24. září 2022 (od 8 do 14 hodin).
 Registračnímu úřadu byly k určenému datu předány kandi-
dátní listiny, které byly v daném termínu schváleny a navrže-
ny k registraci pro volby do obecního zastupitelstva. Pro volby 
v obci Dolní Dunajovice byly zaregistrovány 4 kandidátní listiny 
volebních stran.
 Stejně jako u minulých voleb budou voliči rozděleni do dvou 
volebních okrsků podle ulic. Seznamy a rozdělení bude vypsáno 
a vyvěšeno na dveřích volebních místností. Voliči obdrží nej-
později 20. září hlasovací lístky do domu, a tak mají možnost 
s předstihem vybrat své kandidáty.
 Jak volit v komunálních volbách:
 a) voliči mohou preferovat jednu stranu se všemi kandidáty, 
 kterou označí ve čtverečku před názvem strany na 
 hlasovacím lístku
 b) druhou možností je označit jednotlivé osobnosti ze všech  
 kandidátů na hlasovacím lístku
 c) možný je i kombinovaný způsob, označení strany 
 a jednotlivých kandidátů (např. čtyři jména + strana do počtu  
 členů OZ podle pořadí kandidátů)
 POZOR! Počet jednotlivých zaškrtnutých kandidátů nesmí 
přesáhnout 15, což je počet členů navrhovaných do obecního 
zastupitelstva. Zaškrtnutých osob může být méně než 15, ale ne 
více, jinak by byl lístek neplatný.
 Kdo volí:
 - státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let  
 a má v obci trvalý pobyt,
 - občan jiného členského státu EU, který nejpozději 
 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo 
 registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku  
 stálého seznamu voličů.
 Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost 
a státní občanství České republiky
 - platným občanským průkazem,
 - platným cestovním pasem České republiky,
 - jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu 
 nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. srpna. 2021  
 osvědčením o registraci).

Mgr. Josef Hasník, starosta obce
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nesourodá skupina zvolených zastupitelů poskládaná z důvěři-
vých a zmanipulovaných občanů naší obce.
 Od okamžiku, kdy se podařilo i tuto velikou nepříjemnost 
vyřešit tím, že získalo důvěru nové vedení obce, jsme společně 
začali intenzivně pracovat na projektech nutných pro obnovu 
a  udržení zdravého chodu obce. Uvedu ty nejdůležitější dle 
mého názoru:
 1. Obnovil se projekt intenzifikace čistírny odpadních vod, 
který musí pokračovat i v dalším období.
 2. Velký kus práce se podařilo odpracovat v ZŠ a MŠ, kde se 
modernizovala významná část učeben a ostatních interiérů.
 3. V rámci možností se zapracovalo na obnově a udržení ze-
leně v obci jako jednoho ze základních předpokladů pro zdravý 
život v naší obci.
 4. Byl dokončen dlouhodobý projekt výstavby sběrného 
dvoru.
 5. Historický význam má výběr projektu našeho budoucího 
Kulturního domu.

Jiří Zámečník
(zvolen za SNK Naše obec 2018 a STAN)
 Co se podařilo?
 1. To nejzásadnější, co se podařilo je, že se stabilizovalo za-
stupitelstvo a rada obce a následně se mohlo začít pracovat na 
důležitých projektech v obci.
 2. Určitě výběr projektu na nový kulturní dům.
 3. Příprava a definování nových stavebních míst.
 4. Realizace školního hřiště, výměna oken ve škole a násle-
dující stavební úpravy.
 5. Příprava nového Územního plánu.
 Co se nepodařilo?
 Rekonstrukce čistírny odpadních vod z důvodu chybějícího 
územního plánu.

jsme všichni zastupitelé zajedno, abychom preferovali prodej 
občanům Dolní Dunajovic a co nejvíce podpořili mladé žadatele.
 2. Velkým přáním pro občany Dolních Dunajovic je už po 
dobu pár desítek let nový kulturní dům. Proto jsem šťastný, že 
se nám povedlo nastartovat projekční práce. Nyní je vybrána 
architektonická kancelář, která do konce roku 2022 dodá studii, 
na ni se naváže s přípravou projektové dokumentace vedoucí 
ke stavebnímu povolení a následně se zahájí jednání o získání 
dotačního titulu. Kdyby se povedlo sehnat peníze na realizaci 
stavby, tak by to bylo úžasné.
 3. Jsem velmi rád, že se povedlo prosadit program zeleně 
v obci. Je vytvořena celková studie zeleně, na ni se navazuje 
při realizaci jednotlivých parků. Je to tedy systémové, dává to 
smysl. Ve volebním období 2018—2022 máme dva nové par-
ky, U rybníka a Rennerův park, což je skvělé. Je dobře, že se za-
stupitelé shodli na důležitosti upravenosti prostředí obce a bez 
zeleně to nejde.
 4. Aby se mohla obec rozvíjet stavebně, tedy jak stavby pro 
soukromé užívání, tak budovy sloužící k podnikání, je nezbyt-
né rozšířit kapacitu čističky odpadních vod. Závažnost tohoto 
bodu jsme si plně uvědomili, když stavební úřad v některých 
případech nepovolil nové stavby. Takže projekt na rozšíření 
ČOV beru jako jeden z klíčových, byť to je pro obec obrovská 
investice. Pakliže stát zásadně finančně nepodpoří tuto investici, 
tak to obec negativně ovlivní při ostatních investičních plánech. 
Buďme však optimisté a věřme, že to dopadne dobře.
 Co se nepovedlo?
 Sebereflexe je vždy na místě. Je důležité se alespoň na mo-
ment zastavit a zpětně vyhodnotit, co by šlo udělat lépe. To se 
týká samozřejmě i mezilidských vztahů. Jen díky tomu se mů-
žeme posouvat dále.
 Zklamáním či neúspěchem vnímám selhání ve způsobu 
a úrovně komunikace, která probíhala v první polovině voleb-
ního období 2018—2022. Nebylo to důstojné a dělalo to obci 
ostudu. Občané z toho byli určitě rozladěni. V současné době je 
však situace v uspokojivém stavu díky kultivovanému přístupu.

Luboš Hron
(zvolen za SNK 2018 pro rozvoj Dolních Dunajovic)
 V uplynulém volebním období se v naší obci jednoznačně 
nepovedl start a jeho úvodní část, kdy ve vedení obce pracovala 
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Sdružení nezávislých kandidátů 2022  
 

Naše priority ve volebním období 2022-2026 

 

V oblasti infrastruktury a dopravy budeme: 
• připravovat pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitách „U hřiště“ a „Vápenka“ 

• hledat další možnosti pro výstavbu rodinných domů 

• provádět rekonstrukce vozovek a chodníků v obci 

• při projednávání výstavby D52 prosazovat vedení souběžné dopravy mimo obec 
 

V oblasti životního prostředí chceme: 
• pokračovat v budování a rekonstrukci kanalizační sítě i čistírny odpadních vod 

• pokračovat ve zvelebování veřejných prostranství v obci 
 

 

V oblasti školství budeme: 
• usilovat o vybudování nových prostor pro rozšíření školní družiny a školní jídelny  

• pokračovat v rekonstrukci a modernizaci stávajících budov ZŠ a MŠ.  
 

 

V oblasti kultury budeme:  
• usilovat o vybudování nového kulturního domu 

• nadále pečovat o kulturní památky naší obce 

• pokračovat ve vydávání zpravodaje Naše obec 
 

 

V oblasti sportu se zaměříme na: 
• rozvoj sportovního areálu 

• rekonstrukci „malého hřiště“  

• podporu využívání sportovního areálu dětmi a mládeží 
 

Nechceme slibovat věci, které bychom nemohli splnit. 
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1. Mgr. Josef Hasník 

60 let, starosta obce 

2. Mgr. Vladimír Mikel 

41 let, ředitel ZŠ Dolní Dunajovice 

3. Mgr. Josef Šuba 

36 let, etnolog 

4. Otakar Šimoník 

62 let, celní deklarant 

5. Marcela Kurucová, DiS. 

44 let, účetní, ekonomka 

6. Ing. Vladimír Valerián 

62 let, vedoucí provozu 

7. Alois Bařina 

27 let, OSVČ 

8. Mgr. Barbora Holbová 

45 let, učitelka 

9. Lubor Horák 

44 let, OSVČ 

10. Mgr. Jiří Švanda 

49 let, policista 

11. Ing. Et Ing. Filip Shromáždil 

28 let, mechanizátor 

12. Martin Bartoš 

48 let, OSVČ 

13. Lenka Holacká 

39 let, zdravotní sestra 

14. Hana Cvanová 

44 let, poštovní doručovatelka 

15. Ing. Roman Bravenec 

35 let, projektant 
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1. Ing. Miroslav Kovács

2. Lenka Hrabalová

3. Mgr. Věra Zouharová

4. Josef Kratochvíl

5. Roman Kroupa

6. Darina Koudelová

7. Tomáš Zajíček

8. Rudolf Procházka

9. Silvestr Jakubec

10. Dr. Radek Horák, MBA

11. Dagmar Bártová

12. Pavel Karlík

13. Gustav Šulc

14. Mgr. Alexandra Bravencová

15. Věra Šůstková

OBEC LIDEM

sdružení občanů Dolní Dunajovice

 Vážení občané Dolních Dunajovic, blíží se zářijové volby do 
zastupitelstva naší obce. Dovolte, prosím, pár slov za sdružení 
Obec Lidem.
 Před čtyřmi lety jsme poprvé požádali o vaši důvěru, volební 
hlasy, abychom mohli realizovat plány ve prospěch naší obce 
a jejího rozvoje. Stali jsme se novými tvářemi, které se rozhodly 
vejít do komunální politiky a nabídnout své zkušenosti, znalosti.
Volební období 2018—2022 bylo v jeho první půli velmi bouř-
livé. V plné šíři se projevily charaktery zastupitelů, na které jsme 
spoléhali, které jsme podpořili. Vizí našeho sdružení Obec Lidem 
bylo nastartovat nové projekty a posunout do popředí ty, které 
byly opomíjeny či odkládány. Přes naši snahu se však v prvním 
roce a půl nepracovalo, jak bychom očekávali. Přešlapovalo se 
na místě. Dostali jsme se před rozhodnutí, které v daný monet 
mnozí z vás nechápali. Pro nás to však bylo jednoznačné, museli 
jsme navrhnout odvolání tehdejšího starosty Víta Záboje pro jeho 
nečinnost. Otevřeli jsme prostor pro vytvoření nové platformy. 
Bylo zvoleno nové vedení obce, které umožnilo našemu sdru-
žení Obec Lidem plnit vize a představy ve prospěch obce Dolní 
Dunajovice.
 V následujících dvou a půl letech jsme společně stihli vy-
konat mnoho práce. Vnímáme to jako úspěch celého týmu 
aktivních zastupitelů, kteří se svědomitě zúčastňovali jednání 
rad obce. Právě na radách obce se udává směr, vznikají plány, 
o které se vedení obce opírá a stává se jejich vykonavatelem.
 Cítíme jako důležité dotáhnout do zdárného konce zapo-
čaté obecní projekty, proto chceme pokračovat a být členy 
zastupitelstva obce. Předsevzali jsme si toho hodně a není 
možné vše stihnout za čtyři roky. Celý náš volební program 
2018—2022 a 2022—2026 najdete na webových stránkách 
www.obeclidem.cz.
 Vážení občané, členy sdružení Obec Lidem znáte. Předsta-
vujeme vám, v čem chceme pokračovat. Přejeme si, aby se 
v Dolních Dunajovicích žilo dobře. Budeme rádi, když přijdete 
k volbám.

S přáním pěkných dnů
sdružení OBEC LIDEM
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1. Luboš Hron, 1970

2. Gabriela Malá, 1974

3. Jiří Schnelly, 1968

4. Dagmar Shromáždilová, 1963

5. Jan Bartošík, 1991

6. Šimon Schnelly, 1993

7. Tomáš Ostřížek, 1976

8. Tomáš Petržela, 1988

9. Hanka Pinkavová, 1975

10. Miluše Strbačková Gebauerová, 1990

11. Miroslav Šebesta, 2002

12. Leona Kudová, 1976

13. Miroslav Ivaniš, 1954

14. Marie Bravencová, 1952

15. Filip Hron, 1939

SNK 2022 pro rozvoj Dolních Dunajovic

Sdružení nezávislých kandidátů 2022 pro rozvoj Dolních 
Dunajovic

 Chceme být součástí týmu, který bude pokračovat v podpoře 
kulturního života a sportovních aktivit v obci.
 I nadále budeme pojistkou pro zdravé fungování obce.
 Jako základní předpoklad považujeme spolupráci s těmi 
stranami a sdruženími, které povedou ku prospěchu a rozvoji 
naší obce.
 Rozvojem naší obce chceme přispívat k rozvoji celého regionu.
 Budeme podporovat transparentní vypisování zakázek 
a výběrových řízení na projekty realizované obcí.
 Budeme podporovat spolkový život v obci ve smyslu vytvá-
ření podmínek pro jejich rozvoj.
 Chceme společně pokračovat na projektu nového kultur-
ního domu na místě stávajícího kina, jako nezbytné součásti 
rozvoje kulturního života v naší obci.
 Budeme podporovat trvalý rozvoj našich škol jako základ-
ního předpokladu pro zajištění kvalitní výuky, aby byli naši žáci 
konkurenceschopní na středních a vysokých školách.
 Je nutné motivovat učitele a rodiče, kteří se budou ochotni 
podílet na mimoškolní činnosti našich dětí.
 Budeme podporovat dobudování přiměřeného kamerového 
systému, aby se slušný člověk nemusel na ulici bát a aby byl 
dostatečně zabezpečen a ochráněn náš majetek.
 Chceme podporovat budování vybraných lokalit pro nová 
stavební místa pro dlouhodobě udržitelný růst naší obce.
 Udržení a další rozvoj vysokého standardu propagace naší 
obce chceme zajistit:
 - aktualizací webových stránek obce
 - pokračováním vydávání našeho krásného obecního  
 zpravodaje Naše obec
 - aktivním přístupem na sociálních sítích.
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SNK 2022

 Vážení spoluobčané!
 Již brzy nastane chvíle, kdy můžete opět po čtyřech letech 
rozhodnout o tom, jak se bude nadále vyvíjet život v naší obci. 
Uplynulé volební období bylo dost zajímavé, ale i tak si myslím, 
že se nakonec podařilo společnými silami končícímu zastupi-
telstvu udělat dost práce pro obec a život v ní. Jsem rád že 
jsme u toho společně se Zdeňkem Buchtou mohli být a po-
mohli jsme tak přispět k rozvoji naší obce. Tím bych Vám všem 
chtěl poděkovat za podporu během těch uplynulých čtyř let 
a kolegům ze zastupitelstva za spolupráci a vzájemný respekt!
 Naším hlavním cílem v následujícím volebním období je 
i  nadále podporovat přípravné práce a následující realizaci 
výstavby nového kulturního domu na místě současného Kina. 
Samozřejmě chceme podporovat i další projekty, ať už je to 
rekonstrukce a rozšíření čistírny odpadních vod, rekonstruk-
ce dopravní infrastruktury v obci, výstavba nové školní jídelny, 
příprava nových stavebních míst atd. Věcí, které je v naší obci 
potřeba realizovat je spousta ale bohužel čas a finanční zdroje 
jsou omezené, takže nemůžeme a ani nechceme slibovat co 
vše se podaří.
 Na naší kandidátní listině najdete lidi, kterým není život 
v naší obci lhostejný. Jsou zde zástupci různých spolků, kteří se 
aktivně podílejí na jejich fungování, ale také lidé, kteří mají zku-
šenosti ze svých profesí a můžou je uplatnit při práci pro obec. 
Pokud Vám není osud naší obce lhostejný, tak budu rád, pokud 
v září přijdete ke komunálním volbám a vyberete si ty správné 
zastupitele.
 Přeji nám všem dobou volbu!

Jiří Zámečník

1. Jiří Zámečník

2. Zdeněk Buchta

3. Bc. Dalibor Malý

4. Bc. Jan Buťák

5. Mgr. Nikola Miklová

6. Roman Pekárek

7. Martin Pinkava

8. Eva Čížová

9. Jiří Baláž

10. Adam Pekárek

11. Robert Kolman

12. Jiří Snášel

13. Ondřej Bureš

14. Marek Tichý

15. Tomáš Černek
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 Všichni tři oslovení s účastí v „soutěži“ souhlasili a začali praco-
vat na svých projektech. Výsledky své práce představili 20. červ-
na 2022, kdy se v sále domu dr. Karla Rennera sešla odborná 
komise v čele s prof. Ing. Josefem Chybíkem, CSc., aby všechny tři 
návrhy posoudila a dala zastupitelům doporučující stanovisko, po-
depřené odborným názorem. V sále byli přítomní i někteří zastupi-
telé, kteří tak mohli sledovat vysokou kvalitu všech představených 
projektů, z nichž každý by bezesporu patřil k ozdobám naší obce. 
Vítěz však mohl být jen jeden, a tak porota doporučila k realizaci 
projekt architekta Pavla Jury. Nutno podotknout, že tento návrh 
byl také favoritem přítomných zastupitelů. Na následujícím jed-
nání rady obce byly všechny projekty ještě jednou stručně před-
staveny a jako vítěz byl potvrzen architekt Pavel Jura. Prezentaci 
jeho projektu pak mohli občané zhlédnout ve zmíněném termínu 
v sále domu dr. Karla Rennera. Dle hojné účasti je zřejmé, že toto 
téma je pro Dolní Dunajovice velmi důležité a nezbývá než pev-
ně věřit, že se nový kulturní dům podle vítězného návrhu podaří 
v dohledné době zrealizovat. Kultura v naší obci by si to zasloužila.

Josef Šuba

Známe podobu nového kulturního domu

 Dolní Dunajovice už jsou zase o kousek blíže novému 
kulturnímu domu, který si všichni tak dlouho přejeme. V le-
tošním roce se daly věci skutečně do pohybu a občané si 
tak mohli 11. července poprvé prohlédnout, jak bude nové 
kulturní centrum naší obce vypadat. Ale vezměme to pěkně 
popořádku.
 Na svém letošním zasedání schválilo zastupitelstvo „jízdní 
řád“, podle něhož se bude v přípravě kulturního domu postu-
povat. Vzápětí poté byla vytvořena pracovní skupina ve složení 
Josef Hasník, Miroslav Kovács a Josef Šuba, kteří se začali ce-
lému projektu intenzivně věnovat. Prvním krokem byl výběr tří 
architektonických kanceláří, které budou osloveny, aby nový 
kulturní dům v Dolních Dunajovicích navrhly. Z dlouhé řady po-
tenciálních kandidátů byly nakonec osloveny ty kanceláře, které 
mají nějaký vztah k našemu regionu. Za studiem Objektor stojí 
Václav Šuba ml., který z Dolních Dunajovic pochází a obec s tím-
to studiem dlouhodobě spolupracuje. Studio Desk architekti má 
za sebou mnoho realizací v našem regionu a stojí za ním Jakub 
Děnge z Mikulova. Třetím osloveným byl architekt Pavel Jura, 
který realizoval např. ceněné komunitní centrum v Židlochovicích.
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Záhady města Kocourkova-na táboře zas a znova!!

 Jak bylo na táboře „Záhady města Kocourkova“? No přeci 
skvěle a letos opět záhadně! Co jiného by se taky dalo čekat 
od hromady skvělých lidiček, prostorných luk, hlubokých lesů, 
teplého rybníku a krásného počasí?
 Druhý prázdninový týden se konal pod záštitou DNS Duna-
jek již 19. tábor, který byl letos opět v duchu záhad. Kocourkov, 
jak víme, je proslaven tím, že radní města jsou trošku popletení 
a proto do Kocourkova přijeli noví obyvatelé, aby celé město 
napravili a rozluštili městskou záhadu. Některým se dařilo, ně-
kterým trochu méně, ale o to byla větší zábava.
 Na táborníky čekal opět bohatý program, nechyběly tradiční 
dopolední táborové aktivity, výpravy, celotáborová hra a ani zá-
věrečná stavba veleváženého města Kocourkova. Kromě všech 
možných i nemožných aktivit jsme nacvičili spoustu nových 
tanečků, táborovou hymnu a naučili jsme se spoustu nových 
her, vytvořili jsme si vlajky, peněženky na kocourkovské mince, 
náramky. Samosebou nechybělo v průběhu každého dne zase-
dání kocourkovské rady, aby obyvatelům oznámili, že se budou 
vybírat daně (nesmyslné daně např. z počasí, z komínu, z tra-
kaře apod.) a nezapomínalo se taky na vyhlášení každodenního 
kocourkovského dne, jako byl např. den knírkatý, den naruby, 
den puntíkatý, pupkatý den, kývací den… Bylo to pro všechny 
hodně legrační.
 Asi většina z nás se na táboře musela někdy trochu překo-
návat, každý v něčem jiném. Třeba ranní vstávání: budíček v brz-
kých hodinách následovaný v rychlém sledu rozcvičkou, úklidem 
chat, kdy toto může být pro někoho příjemně svižný začátek dne. 
Avšak ten, kdo se ráno probírá pomalu a nejvíce energie má až 
později během dne (či k večeru?), může mít po takovém ránu 
ještě před snídaní pocit vyčerpání. Každý večer byl totiž náročný, 
byl naplánovaný zajímavý program, jako oblíbené Casino, tábo-
rákové šamanské bubnování, kocourkovský soud, diskohrátky… 
Spřátelili jsme se tam se spolutáborem, který nám také předve-
dl, čím se baví oni. I letos bylo také smyslem tábora, abychom 
se blíže poznali a našli si nové přátele… a vyplnilo se. Je úžasné 
být u zrodu nových přátelství, nevídaných zážitků a vidět tolik 
nadšených, aktivních a usměvavých táborníků.
 Tábor nám rychle utekl a určitě bychom si ho chtěli zopa-
kovat, a proto tábor plánujeme už se skoro ročním předstihem. 
Můžeme tak využít v průběhu roku jakoukoli příležitost k hledání 
nových možností táborového programu, her, kostýmů, nápadů.

Šťastná posádka

 Letošní sezóna taneční skupiny Šťastná posádka byla velmi 
vydařená. Skvělá nálada v holčičí partě byla nejen na soutěžích, 
ale také na každé taneční hodině. Radost z vystoupení moh-
li zažít nejen rodiče, ale také veřejnost na Slavnostech města 
Mikulova. Choreografie s názvem Zpátky do minulosti byla pro-
vázena nejedním úspěchem. Soutěž Czech dance tour a Česko 
se hýbe nám vynesla dvě zlaté medaile v krajských kolech. Za-
končení sezóny bylo doslova mistrovské. Ve finále ČR v Mladé 
Boleslavi si tanečnice vybojovaly zlaté medaile.

 Chtěla bych tímto moc poděkovat všem děvčatům i ro-
dičům. Své dceři Kateřině Valeriánové-choreografce. Moc 
děkujeme za finanční pomoc, bez té by to nešlo. Obci Dolní 
Dunajovice, SR Dolní Dunajovice, TIC Mikulov, DDM Mikulov, 
Autobusy Vrábel, p. Pavle Francové, p. Petře Caulfield, Miluši 
Gebauerové a Oldřišce Svobodové.

Katka Valeriánová
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TJ Sokol Dolní Dunajovice

 Po náročném jaru, kdy děti od ledna do půlky června tréno-
valy nepřetržitě 2x týdně, přišel zasloužený odpočinek v podobě 
velkých prázdnin.
 V průběhu srpna jsme třetím rokem pořádali příměstský 
fotbalový tábor. Prvního turnusu se zúčastnilo 24 dětí (všech-
ny z  našeho klubu) od 4 do 7 let a hlavní náplní kempu byl 
všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností. Každé-
mu dni jsme dali název, smysl a cíl. Dny se střídaly ve zname-
ní házení, techniky, výletu (na Dívčí hrad), fotbalu a olympiády. 
V průběhu kempu nás navštívila i regionální televize RTVJ a ko-
mentáře některých dětí můžete zhlédnout na www.rtvj.cz.
 Druhého turnusu se taktéž zúčastnilo 24 dětí a to od 8 do 10 let. 
Tady už jsme se zaměřovali více na fotbalové věci, jako jsou herní 
činnosti jednotlivce, individuální herní výkon a týmový herní výkon. 
Pořád jsme se ale snažili více cvičení vkládat do zábavných her.
 V září nám opět začne kolotoč tréninků a turnajů a samo-
zřejmě i NÁBOR nových sporťáků do našeho klubu! A to ročníku 
narození 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012.
 Momentálně v klubu trénuje na 60 dětí, které jsou rozdě-
leny dle ročníků narození v předpřípravce, mladší přípravce 
a starší přípravce.

 Tábor je často vnímán jako vrchol celoročního působení prá-
ce s dětmi, zúročení úsilí celého roku a z vlastní zkušenosti víme, 
že pokud se na něm všichni cítí dobře, je to klíč k úspěchu. Pokud 
budeme respektovat individuality všech účastníků tábora, pak 
jsme na půl cesty k tomu, dosáhnout všeobecné spokojenosti…
 U členů kroužků (Dunajek, NERFliga) si různých potřeb 
přes rok všímáme a snažíme se s nimi pracovat. Ale tábor je 
úplně jiný, jiné prostředí, které na děti klade poměrně vysoké 
nároky, vyplývající z délky trvání tábora, zvýšené fyzické zá-
těže nebo delšího odloučení od rodičů. Stejně tak se mohou 
u  dětí i dospělých objevit potřeby úplně nové, jiné. K tomu, 
abyste odhalili, co konkrétní jedinci na táboře potřebují, je tře-
ba znát všechny členy (děti, vedoucí). Každý z nás je zkrátka 
jedinečná lidská bytost. To, co se zdá jako maličkost nebo sa-
mozřejmost, může být pro jiného důvodem, proč chce s námi 
na tábor odjet znovu a znovu… toho si moc ceníme. Potřebu-
jeme mít dobré vztahy s lidmi kolem a vidět smysl ve věcech, 
které děláme. Víme, že opatrujeme to nejcennější, vaše děti…

Za DNS Dunajek
Marcela Kurucová
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 Děkujeme trenérům Jakub Goiš, Tomáš Zajíček, David Zouhar, 
Roman Bravenec a za výpomoc Libor Malík a Veronika Zajíčková za 
vedení dětí na turnajích, trénincích a místního fotbalového kempu.
 Děkujeme samozřejmě rodičům za podporu malých spor-
tovců a taky našim PARTNERŮM za podporu dětí a mládeže! 
Obec Dolní Dunajovice, Vinařství Zámečník, Belšán & Niebauer, 
Nábytek Pyramida, Nevinná kavárna, Avia Dunajovice, Penzion 
u Zajíčků, Shiny Car Detailing Lednice, studio Bárta, Břeclavská 
směnárna-pobočka Mikulov u Kik a Capri-Sun od Vitar, s.r.o.

 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

 Vážení spoluobčané,
i v tomto prázdninovém čísle bychom vás rádi informovali o důle-
žitých událostech ze života školy. Konec školního roku 2021/2022 
se nenesl jen v duchu závěrečného hodnocení, ale také jsme spo-
lečně zažili mnoho sportovních, soutěžních a kolektivních aktivit.
 Vše začalo 1. června, kdy jsme na fotbalovém hřišti uspořá-
dali Branný den. Žáci 9. třídy si připravili ve spolupráci s vyučují-

cími pro mladší spolužáky několik stanovišť s velmi zajímavými 
aktivitami. Stříleli jsme z airsoftové pistole, házeli granátem na 
cíl, vyzkoušeli jsme si základy první pomoci a při plnění dalších 
úkolů, jsme si mohli vyzkoušet naši obratnost a získané znalosti.
Měsíc červen patřil různým soutěžím, kde naši žáci měli mož-
nost reprezentovat svou školu. Do Brna jsme zavítali na soutěž 
Železný Empík, pořádanou Městskou policií Brno, dále potom 
jsme se zúčastnili atletických závodů v Mikulově, odkud jsme si 
přivezli i cenné kovy.

 Tradiční součástí konce školního roku jsou školní výlety. Letos 
jsme objevovali zejména různá zákoutí našeho Jihomoravského 
kraje. Předposlední akcí pro všechny žáky školy i pro naše malé 
předškoláky ze třídy Včeliček byla „Netradiční olympiáda“. Disciplí-
ny, které jsme zde plnily, byly založeny zejména na naší šikovnosti.
 Slavnostní ukončení školního roku proběhlo 30. června na 
školním hřišti. Jsem rád, že jsem letos mohl osobně předat 
šikovným žákům pochvaly ředitele školy za jejich píli, praco-
vitost a  reprezentaci školy. Speciální den to byl tradičně pro 
žáky 9. třídy. Naposledy vstupovali do naší školy jako její žáci. 
V rámci společného programu se s nimi rozloučili symbolickou 
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 V prostorách MŠ se nám podařilo vylepšit šatnu pro třídy Be-
rušek a Včeliček (v přízemí) a všechny třídy vybavit novými ko-
berci. Ve školní jídelně se vymalovalo a doplnil se čipový systém.
 Děkujeme všem ve vedení obce za podporu, spolupráci a ini-
ciativu, kterou škole v obci 4 roky projevovali. Počet společně 
realizovaných projektů v článku pana starosty mluví za vše. Po-
děkování patří i dalším organizacím (popř. jednotlivcům), kteří 
nám finančně nebo i jinak pomáhají s chodem školy. Především 
je to Sdružení rodičů, dále např. spolek vinařů - Dunajovské 
kopce. Hmatatelným výsledkem podpory jednotlivců je prostor 
před školní jídelnou, který se podařilo zvelebit žákům 8. třídy ve 
spolupráci s paní Šebestovou. Všem velmi děkujeme!
 Na dalších projektech usilovně pracujeme. Patří k nim např. do-
končení zázemí školního hřiště, energetické úspory ve školní ku-
chyni (podává se žádost o dotaci na výměnu určitého energeticky 
nevyhovujícího zařízení), dětská skupina při MŠ (projektují se nové 
prostory pro děti do 3 let) a stále pracujeme na výstavbě nové 
budovy ve dvoře ZŠ, jejíž součástí by měla být školní družina, ku-
chyně a jídelna (čekáme na vyhlášení dotačního programu). Pro-
sím držte nám palce, abychom jich zvládli co nejvíce zrealizovat.
 Do nového školního roku 2022/2023 přeji všem, aby nebyl 
ovlivněn nečekanými událostmi jako tomu v posledních třech 
letech. A když už, tak jenom těmi pozitivními.

Mgr. Vladimír Mikel, ředitel školy

kytičkou nejmladší žáci 1.třídy a poté se přesunuli do obřadní 
síně obecního úřadu, kde z rukou starosty obce převzali svoje 
poslední vysvědčení na základní škole. Do života dostali mnoho 
dobrých rad a všichni jim přejeme, aby tento životní milník byl 
pro ně důležitým odrazovým můstkem, jak v dalším vzdělávání, 
tak i v osobním životě.
 Prázdniny začaly, ale jak už jste si v posledních letech zvykli, 
tak život ve škole moc neutichl. Žáky nahradili řemeslníci a s po-
mocí především nepedagogických pracovníků školy se pustili do 
přípravy budov na další školní rok. Ani pedagogové nezaháleli. 
Mateřská škola byla v provozu celý červenec i část srpna a jako 
každý rok proběhly v prostorách školy dva příměstské tábory 
pod hlavičkou DDM Mikulov.
 A na čem jsme tedy přes prázdniny pracovali? V prostorách 
budovy základní školy došlo k úpravám sociálních zařízení, vyma-
lovalo se ve většině kmenových tříd a ve třech třídách bylo polože-
no nové linoleum. Pro žáky 3.—7. třídy byly pořízeny a instalovány 
nové šatní skříňky. Dále byla upravena jedna třída na ranní družinu 
s možností výuky anglického jazyka pro 1. stupeň.
Za pomoci dotace od RWE Gas Storage se nám podařilo při-
pravit novou třídu pro žáky 3. třídy. Jelikož jsme ji museli přestě-
hovat do jiných prostor, než jsme byli v minulých letech zvyklí, 
chtěli jsme žákům i vyučujícím připravit podmínky pro kvalitní 
vzdělávání. Nová interaktivní tabule, nové lavice s židličkami 
i ostatní vybavení je samozřejmě součástí třídy.
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a na nádvoří zámku jsme ochutnali místní zmrzlinu. Po osvěže-
ní jsme se vydali do „Dračí sluje“, kde si ti nejodvážnější z nás 
mohli v dračím doupěti vybrat hračku na památku.

 Další, neméně zajímavou událostí, která nás v červnu ve 
školce čekala, byla návštěva hasičů z Mikulova. Viděli jsme ha-
sičské auto, které jsme si mohli prohlédnout zvenku i zevnitř, 
hasiči nám trpělivě ukazovali různé druhy náčiní, které používají, 
a nakonec i zapálili a uhasili kartonové domečky, které jsme 
s dětmi pro tento účel vyrobili.
 Měsíc červen je ve školním roce měsícem loučení, a to se ne-
vyhýbá ani školce. Proto jsme i letos pasovali předškoláky do řádu 
školáků. Tato velkolepá událost proběhla v sále Karla Rennera. 
Třída Včeliček si pro rodiče, prarodiče, sourozence a další diváky 
přichystala skvělý program, který měl velký úspěch. Poté proběhl 
samotný akt pasování dětí z předškoláků na školáky. Nejedno oko 
nezůstalo suché a dojemná událost byla příjemným zakončením 
docházky dětí do mateřské školy.

Den naruby
 Ráno jsem při pohledu do zrcadla zjistila, že jsem se zapo-
mněla namalovat. Což je v pořádku u žákyně 3. třídy, kterou 
jsem se přes noc stala :-).
 Mým zázemím se pro dnešní den stala velmi nízká lavice 
a velmi tvrdá malá židlička. Z mých žáků a žákyň se stali mí 
kantoři a průvodci. Místo na oslovení „paní učitelko“ jsem rea-
govala na „Simčo, Simi, Simono“.
 Děti se rozdělily do skupin podle toho, jestli chtěly vyučovat 
ČJ, čtení, M, TV, VV. Jejich zadáním byla příprava obsahu vy-
učovacích hodin, jednotlivých aktivit a jejich odučení. Samozřej-
mostí byla schopnost spolupráce a správné komunikace.
 Snažila jsem se být vnímavou žákyní, i když se mi vždy neda-
řilo. Hlavně první hodinu v diktátu, kdy jsem ještě asi dospávala 
(při „tvoření“ chyb jsem strašně trpěla). Potom už to bylo mno-
hem lepší. Úplně mě probrali vyučující TV při běhu, rozcvičce 
a  soutěživých aktivitách. Doufám, že jsem byla svému spolu-
žákovi Šimonovi dobrou soupeřkou :-). Nevím, jestli se po těch 
žabácích, psech apod. ráno postavím na nohy. Naštěstí paní uči-
telka zařadila v závěru relaxaci. Poslední hodinu jsem se omlu-
vila z kreslení (společná práce) a začala sumírovat své zážitky 
a poznatky. I moji spolužáci se přidali a sepisovali, co je dnes 
nejvíce oslovilo. Spousta jich reagovala jedním slovem-vše.
 Velmi oceňuji jejich zapálení pro věc, přípravu materiálů 
a aktivit. Sami ale poznali, že stát před třídou plnou dětí v pozici 
učitele, není tak jednoduché. Dovolila jsem si tedy pro příště dát 
svým malým kolegům pár drobných rad-na čem zapracovat 
a  na co si dát pozor. Kdo ví, možná se někteří stanou mými 
kolegy i v dospělosti.

Simona, žákyně 3. třídy

Kukátko do MŠ
 Poslední měsíc školního roku byl v mateřské škole velice 
nabitý. Čekala nás spousta příjemných povinností. Červen jsme 
zahájili celodenním výletem do Milotic na zámek, kde jsme se 
díky tamním zaměstnancům proměnili v princezny a prince, 
a to včetně paní učitelek, a v tematických kostýmech jsme si 
prohlédli zámek. Na závěr prohlídky si dívky s místní komtesou 
a hraběnkou zatančily dobový taneček a chlapci si zašermovali. 
Po prohlídce jsme kostýmy vyměnili opět za pohodlné oblečení 



Naše obec  |  Dolní Dunajovice  |  ročník XXVII  |  číslo 3  |  září 2022

18

v repertoáru například Smetanovu „Hvězdu“, Dvořákovy „Moravské 
dvojzpěvy“, české a slovenské národní písně i písně Karla Hašlera.
 V každém prostředí, ve kterém se zrovna nacházel, upou-
tával pozornost svým vybraným galantním chováním. Byl po-
zorný ke svým kolegyním, ale i ke svým žákyním. Chlapcům 
předával sebevědomí čestných ctižádostivých sportovců. Nikdy 
nedovolil ani jen náznak šikanózního jednání. Mimo hodin tě-
locviku nebo vycházky se psem a „flintičkou“, nosil vždy oblek, 
čistou košili a vázanku, v neděli motýlka.

 Pedagogické charisma pana učitele Jelínka určovaly podle 
mého názoru dvě vlastnosti: úcta k sobě samému a úcta ke svě-
řencům. Znal hodnotu člověka, věděl, co je být osobností. V čes-
kém jazyce-literatuře nám říkal, že osobnostmi jsou jen ty bytosti, 
které si volí svůj cíl a svobodně k němu směřují. Pan učitel směřo-
val k cíli nejvyššímu a vedl k němu i své žáky. Jeho výchovná me-
toda nestavěla na zákazech, ale na vnímání všeho, co je na světě 
dobré a krásné-libozvučné. Mladí velmi touží po někom moud-
rém a zralém, k němuž by mohli přilnout a od něho se naučit 
dobře a šťastně žít. Jeho autorita nebyla založena na učitelském 
diplomu. Takové autoritě se mládež vzpírá. Pana učitele Jelínka 
jsme milovali pro jeho hodnoty, jejichž byl nositelem a dárcem.

 Jako důkaz toho, že jsou již velcí školáci, mohly pak děti ze 
Včeliček přenocovat ve školce. Celým večerem se prolína-
la klidná a přátelská atmosféra, děti s paní učitelkami zpívaly 
písničky u táboráku, opekly si špekáčky, proběhla také malá 
zkouška odvahy, kdy za setmění děti procházely vesnicí a paní 
učitelkám ukazovaly, kde bydlí. Po návratu do školky proběhla 
základní hygiena a noční promítání pohádky. Ráno po probuze-
ní čekala na odvážlivce výborná snídaně v podobě waflí a tous-
tů, kterou pro ně paní učitelky přichystaly.
 Tento školní rok byl po dlouhé době jedním z těch běžných, 
kdy už jsme konečně mohli vycestovat za zdi mateřské školy 
a podívat se i do okolních měst. Doufám, že i následující školní 
rok bude přesně takový a my si ho společně opět užijeme.

Za kolektiv MŠ
Bc. Petra Smutek

Stařenka vzpomíná

 Co jiného zbývá šedivé prastařence na začátku nového škol-
ního roku než vzpomínat na své mládí a své pány učitele.
 Po roce 1948 byl z Dolních Dunajovic každou chvíli někdo 
„vyobcován“ (páni, to je slovo), protože se dělnické třídě a „pra-
cujícímu“ lidu zdálo, že není dost proletářský. Praxe byla taková, 
že dotyčný po obdržení vystěhovaleckého příkazu musil do ně-
kolika dnů opustit obec. Pokud měl rodinu, tak s ním i všichni 
jeho členové. Kam? Někdy bylo stanoveno, jindy ne.
 Pan učitel Milan Jelínek přišel do Dolních Dunajovic v srpnu 
roku 1945. Pocházel z Uherského Ostrohu, měl dvě malé dcerky, 
krásnou manželku, a taky loveckého psa. Hrál v kostele na varha-
ny (každý den při mši svaté ještě před vyučováním), cvičil muže 
v Sokole (hlavně v sestavách na nářadí), byl myslivec, chodil na 
hony a byl také včelařem. Mnozí pozdější dunajovičtí včelaři (na-
příklad pan ředitel Oldřich Jeřábek) se učili včelařině od něho.
 Jeho učitelská aprobace byla jazyk český a tělesná výchova. Vy-
učoval též hudební výchovu, ze které jak sám říkal, aprobaci neměl, 
ale učil ji tak, jak po něm jiní nedokázali. Dívky ze 7., 8. a 9. tříd naučil 
intonovat podle not a založil také školní pěvecký sbor, který měl 
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 Varhaník-klavírista-harmonikář.
 Na jedné myslivecké poslední leči při harmonice zanotoval: 
háj husičky háj, máme ruský ráj, máme Prahu stověžatou a v ní 
Martu **delatou, haj husičky haj, máme ruský ráj. Jeho impro-
vizace se znelíbila místním soudruhům, nu a ti pak rozhodli, že 
pan učitel nevychovává žáky dost „pro socialisticky“, ale prý 
proti socialismu, a proto nesmí učit. Vystěhovalecká komise se 
usnesla, že pan učitel musí opustit Dolní Dunajovice.
 Vrátil se zpět do Uherského Ostrohu, kde měl své rodiče. 
Později jsem ho vídala s panem Bohumilem Fojtlem u včeliček.

Olga Dolníčková

Popiska k fotografii: Učitelé ZŠ Dolní Dunajovice v roce 1947. Milan Jelínek sedí 
první zleva, vedle něj Miroslav Klíma a Karla Kunzová. Nad nimi stojí farář vlevo 
farář Josef Valoušek a vedle něj Oldřich Jeřábek.

Společenská kronika

Narození

Duben 2022 Natálie Hlavačková

Červen 2022 Václav Karlík

Červenec 2022 Rozálie Kroutilová
  Jakub Gábor
  Bao An Tran
  Viktorie Houbalová
  Lucie Doláková

Úmrtí

Červen 2022 Josef Kazík 69 let
  Mária Havlásková 60 let
  Zdenka Galová 85 let
  Marie Kořínková 91 let

Červenec 2022 Rudolf Damborský 71 let
  Zdeňka Sedláková 89 let

Srpen 2022 Jan Kalous 74 let

Jubilea

Červenec 2022 Žofie Načasová 
  Alois Skalák
  Zdenka Mokrá
  Karel Křivánek
  Marie Vítková
  Anna Pregetová
  Pavel Tvrdoň
  Ludmila Kňourková
  Irena Malíková
  Vladimír Bičan
  Matěj Hamerník
  Stanislava Haroková
  Tinka Švejdová
  Miroslav Josefík
  Miroslav Grégr
  František Surovec

Srpen 2022 Stanislav Stopka
  Marie Martincová
  František Svoboda
  Miroslav Lukáš
  Zdeňka Směřičková
  Ludmila Zezulová
  Emilie Hrabalová

Září 2022 Vladimír Valerián
  Oskar Svoboda
  Libuše Bravencová
  Růžena Válková
  Josefa Dobšíčková
  Rozalie Karbulová
  Josef Pitra
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