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Starosta občanům

 Vážení občané,
měsíc září je spojován s koncem prázdnin, se začátkem nového 
školního roku, s vinobraním...
 Léto pomalu končí a podzim barví přírodu do svých pestrých 
barev. Podělím se s Vámi v pár řádcích o tom co se v naší obci 
v uplynulém období událo.
 Byla dokončena pokládka kabelů el. vedení do země, stavba 
veřejného osvětlení a rozhlasu v ulicích U Vodárny, U Rybníka 
a na ulici Nová.
 Celý prostor v lokalitě bývalé cihelny se podařilo vyčis-
tit a  upravit. Na tomto místě patří poděkování A. Bařinovi st. 
i mladšímu za obrovský kus kvalitně odvedené práce při terén-
ních úpravách bývalé skládky a jejího okolí.
 Naší obcí se 1. července prohnala letní bouřka, která poslala 
k zemi dvě mohutné lípy na ulici Rudé armády. Naštěstí oba 
stromy spadly tak, že nezpůsobily nikomu žádné zranění ani 
žádnou škodu na majetku. Díky rychlému zásahu hasičů byla 
komunikace brzy zprůjezdněna a následující dny pracovníci 
naší obce pořezali, naložili a odvozili celkem devět vleček větví 
a dřeva při likvidaci následků této bouřky.
 Na ulici Rudé armády jsme museli opravit poškozený chod-
ník včetně obrubníků, krytinu některých střech a zbývá dostavět 
části zbouraných hřbitovních zdí.
 Stavebně připravujeme prostory pro umístění bankomatu 
v budově památníku Dr. Karla Rennera. Bankomat by měl být 
zprovozněn v měsíci září–říjen. Po dlouhých letech tvrzení ,že to 
nejde, bude tedy bankomat v Dolních Dunajovicích k dispozici. 
Je potřeba říci, že aby jeho provoz byl pro nás bez poplatků, 
musí být dosaženo měsíčně minimálně 300 výběrů. Pokud 
to tak nebude, budeme muset rozdíl doplácet. Pokud se však 
všichni zapojíme a občas náš bankomat použijeme, věřím, že 
tento limit budeme hravě plnit.
 Obci se podařilo získat dotaci ve výši 2.159.939 Kč na ví-
ceúčelové hřiště, které bude umístěno v areálu Základní ško-
ly v Dolních Dunajovicích. Hřiště bude dětem k dispozici od 
jara 2020.
 Připravujeme úpravy okolí rybníka. Jedná se o novou výsad-
bu a úpravu stávajících dřevin i o související stavební úpravy tak, 
aby zde vznikla klidná a oddychová zóna pro všechny občany 
a návštěvníky naší obce. Práce předpokládáme zahájit na pod-
zim letošního roku. Věříme, že se nám podaří společnými silami 

pod odborným vedením Ing. arch. J. Drochýtkové tuto část naší 
obce učinit krásnou a příjemnou. Děkujeme občanům za za-
slané návrhy a představy jak by mohlo okolí rybníku vypadat. 
Mnohé vaše nápady byly zapracovány do připravované studie.
 Intenzivně se zabýváme přípravami a uskutečňujeme po-
třebné kroky vedoucí k výstavbě nového kulturního domu 
v naší obci.
 V Dolních Dunajovicích v sále Dr. Karla Rennera proběhla 
díky současné dobré a konstruktivní komunikaci s Jihomorav-
ským krajem dvě jednání mezi zastupiteli naší obce s vedením 
JMK a ŘSD ohledně stavby dálnice D52. Pozvání na toto setkání 
přijali také starostové z okolních obcí. Řešili jsme stavbu dálni-
ce D52, trasování souběžné komunikace, bezpečné propojení 
obcí Dolní Dunajovice a Perná, výstavbu odstavných parkovišť 
atd. Na zasedání Zastupitelstva obce jsme přijali usnesení, které 
jsme následně předali na JMK. Toto usnesení vyjadřuje podporu 
naší obce stavbě dálnice D52 při respektování vydefinovaných 
podmínek tak, aby naše obec nebyla touto stavbou ani násled-
ným provozem dálnice negativně dotčena. Aby bylo zachováno 
bezpečné propojení obcí Dolní Dunajovice a Perná. Aby souběž-
né komunikace nebyly trasovány přes naše obce.
 Přeji všem občanům krásný podzim, radost a spokojenost.

Vít Záboj, starosta obce

Dům pro seniory BIOGRAF

 Jelikož se mě v poslední době mnoho lidí dotazuje na to, jaký 
je rozdíl mezi hudebním a charitativním festivalem „BIOGRAF“ 
v porovnání s koncertem „KŘÍDLA MOTÝLÍ“, nabídnu vám v ná-
sledujících řádcích svůj pohled.
 V březnovém vydání časopisu „Naše obec“ jsem vysvětloval, 
proč jsme ukončili spolupráci s organizátory benefičního kon-
certu „Křídla motýlí“. Důvodem bylo především to, že se s ta-
kovým způsobem charity neztotožňujeme a že se nám tento 
systém nelíbí. Agentura pana Franceho dokázala zajistit velké 
množství finančních prostředků a oslovit spoustu sponzorů. 
Následně pak uspořádala benefiční koncert se záměrem zís-
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 Charitativní koncert, festival či vystoupení, za které je účin-
kujícímu zaplaceno nejsou charitou.
 Bezpochyby je zásadní a podstatné, že podmínkou charitativní 
akce je dobrý skutek, otevřené srdce a nulová představa o vlast-
ním zisku. Pokud však jediný zúčastněný žádá odměnu, nemá 
mít na charitativní činnosti žádný podíl. Pokud toto organizáto-
ři připustí, neměli by hovořit o charitě při oslovování sponzorů.
 Obec Dolní Dunajovice poskytla na pořádání této akce (stej-
ně jako všem jiným sdružením) taneční parket, a na žádost 
předkladatelů návrhu – Sdružení Obec lidem – také zřídila 
transparentní účet u Komerční banky. Další žádost, o poskyt-
nutí finančních prostředků z obecního rozpočtu na pořádání 
koncertu, kterou předložilo „Sdružení Obec lidem“ ani převod 
peněz z jednoho účtu obce na jiný účet obce, kde by ležely 
dlouhou dobu bez užitku, jsme na Radě obce neodsouhlasili. Až 
jednou dojde k realizaci stavby domu pro seniory, bude právě 
obec investorem tohoto záměru. Do té doby by si obec svoje 
peníze na tomto účtu zmrazovala a nemohla by je použít pro 
žádný jiný účel. Pokud chceme postavit v naší obci nový kulturní 
sál, intenzifikovat ČOV, připravit pozemky vč. sítí a komunikací 
pro výstavbu RD, postavit v areálu školy novou jídelnu s kuchyní, 
družinou a případně i novou MŠ, další finanční prostředky na 
dlouhou dobu nebudeme mít k dispozici.
 Transparentní účet je účet, který je zřízen pro konkrétní účel, 
a  finanční prostředky na něm deponované mohou být použity 
pouze a jen pro tento definovaný záměr. Finanční prostředky bu-
dou na tomto transparentním účtu ležet velmi dlouho a díky inflaci 
budou ztrácet postupně na své hodnotě.
 Myšlenka domu pro seniory je jistě ušlechtilá a ztotožňuji se s ní. 
Tento článek jsem napsal proto, aby všichni měli možnost se na zá-
kladě poskytnutých informací orientovat a sami se rozhodnout jestli 
a jak chtějí na tento (a každý jiný podobný) projekt přispívat. Každý si 
může jednoduše spočítat, jestli mu tento způsob „charity“ vyhovuje.
 Organizátoři jistě odvedli velký kus práce a vložili do toho-
to projektu spoustu svého volného času a energie. Pokud však 
výrazně větší díl z darovaných prostředků je použit na jiný účel, 
než na který byl poskytnut a výsledek celé akce je 1.000:250, 
podle mého názoru něco není v pořádku. Tento článek má za cíl 
vysvětlit čtenářům souvislosti a dát odpovědi na jejich otázky.

Vít Záboj, starosta obce

kat a předat finanční prostředky agentuře Debra, která pomáhá 
v léčbě lidem s nemocí motýlích křídel. Když jsem zjistil rozdíl 
mezi výší sponzorských darů a skutečnou částkou, která byla 
nakonec společnosti Debra předána, ztratil jsem iluze o smy-
slu této aktivity v naší obci. Dnes mohu zodpovědně napsat, 
že většina darovaných prostředků byla použita na uspořádání 
koncertu s názvem „Křídla motýlí“ a pro agenturu M. Franceho. 
Pouze malá část těchto prostředků se dostala ke skutečně po-
třebným a na účel, na který sponzoři přispívali.
 Jistý rozdíl mezi výše jmenovanými projekty je.
 Organizátoři „Biografu“ také uspořádali charitativní koncert. 
Příjem z této akce se skládal z darů od sponzorů, ze vstupného 
a z příspěvků do pokladničky. Po odečtení nákladů na tuto akci 
zůstal zisk, který na rozdíl od „Křídel motýlích“ nepochybně celý 
odvedli na transparentní účet.
 Sponzoři, kteří byli požádáni o příspěvek na „Dům pro se-
niory-BIOGRAF“ dali svoje peníze v dobré víře na dům pro 
seniory v Dolních Dunajovicích. Ve skutečnosti však tyto jejich 
peníze byly použity v prvé řadě na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním festivalu a na hudební produkci. Na skutečný zá-
měr – Dům pro seniory – zůstala z každé přijaté tisícikoruny 
zaokrouhleně částka 250 Kč. (Pro tento výpočet jsem použil 
vyčíslení příjmů a nákladů, kterou zveřejnili organizátoři akce).
 Rozčarování mnoha sponzorů, kteří se mnou hovořili a kteří 
byli podle jejich slov uvedeni v omyl tím, že byli požádáni or-
ganizátory o příspěvek na dům pro seniory a následně zjistili, 
že vlastně přispěli především na pořádaný koncert jsou velká. 
Příště prý budou ostražitější než svoje peníze někomu dají.
 Myšlenka záměru stavby domu pro seniory není nová. Tento 
záměr se v naší obci projednával již v 80. letech a mnozí si 
to jistě pamatují. Realizaci takového záměru předchází zajištění 
finančních prostředků v řádech mnoha desítek milionů korun 
spolu s možností čerpání úvěru, poskytnutí dotace, zajištění po-
zemků, sítí, komunikací atd.
 Myšlenka charity je také skvělá. Otázkou je, co si kdo pod 
pojmem charita představuje a co vše se dá za toto ušlechtilé 
slovo skrýt.
 Charita (z latinského výrazu caritas=slitování, smilování) je 
bezúplatné poskytnutí daru ve prospěch potřebného. Z výše 
uvedeného vyplývá, že charitu dělá ten, kdo za poskytnutou 
službu, dar či pomoc nepřijme žádnou odměnu.
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vybavení nábytkem kanceláří, tak se na tohle všechno peníze 
v rozpočtu našly. Bohužel však už na příspěvek organizaci, kte-
rá se snaží v naší obci rozhýbat tak dlouho opomíjený projekt, 
o  kterém se jen mluví již od 80. let, peníze nejsou. Jestli se 
náhodou tato výmluva jen nehodila jako argument. A jaký je 
vlastně skutečný důvod, proč starosta tento projekt nepodpo-
řil? Není to náhodou žárlivost, že takovou akci neuspořádal on? 
Máme si to vysvětlit tak, že vše zůstane při starém a zase se 
bude jen mluvit? Máte smůlu, současní nebo i budoucí senioři, 
v naší obci jste a budete pro současného pana starostu vždy až 
na posledním místě.

Mgr. Věra Zouharová

Vysvětlení BIOGRAF

 Milí čtenáři, vážení občané,
náš zpravodaj by měl sloužit k informování o dění v obci, o tom 
co nás čeká nebo co se událo. Všichni členové redakční rady 
by měli být objektivní a sympatie nebo nesympatie si vyřizovat 
jiným způsobem. Spory musejí jít stranou a do zpravodaje roz-
hodně nepatří. Ve zpravodaji by se měla objevit pouze pravdivá 
a objektivní  informace. Zpravodaj by neměl v žádném případě 
sloužit k „politikaření“ a už vůbec ne k tomu, že bude starosta 
obce kritizovat činnost nějakého spolku nebo občana.
 Proto mi, prosím, dovolte reakci na článek starosty obce 
k  projektu a hudebnímu festivalu Biograf, který je pouhým 
záměrem zhatit úsilí spolku Obec lidem. Jaké důvody k tomu 
pana starostu vedou, ví asi zřejmě jen on sám.
 Po přečtení článku, který pan starosta poslal k zařazení do 
zpravodaje, mám možnost pouze na něj reagovat a uvést slova 
na pravou míru. V článku jsou uváděny nepravdivé informace, 
zkreslený pohled člověka, který k akci, byť jde o obecní zájem, 
nepřispěl ani dobrým slovem. Článek celkově považuji za ma-
nipulativní. Proto se ptám, jakým právem si může představitel 
obce dovolit kritizovat úsilí skupiny občanů? V jaké době to žije-
me? A jak je možné, že odmítá představitel obce podpořit jeden 
ze spolků, který jako jediný celý výtěžek z akce  vložil na trans-

Reakce na příspěvek pana starosty

 ... a pravdivý pohled jednoho z pořadatelů.
 Jsem členem redakční rady a při jazykové korektuře se mi 
do rukou dostal také článek pana starosty, ve kterém kritizuje 
a uvádí nepravdivé informace o projektu Biograf. Nemohla jsem 
jinak, než reagovat!
 Ráda bych uvedla na pravou míru několik informací, které 
pan starosta ve svém článku uvedl, ať už z nevědomosti nebo 
z  nechuti k podobným akcím. Pan starosta se na hudebním 
festivalu ani neukázal a přesto ho kritizuje?
 Všichni sponzoři, kteří na charitativní koncert přispěli, měli 
k dispozici darovací smlouvu. Mohli si ji pročíst, prodiskuto-
vat s organizátory a také se mohli rozhodnout, jestli přispě-
jí nebo ne. Přímo v darovací smlouvě je uvedeno, na co bude 
příspěvek použit.
  Cituji z darovací smlouvy:
  III. Účel finančního daru
 Obdarovaný tímto peněžitý dar přijímá a zároveň prohlašu-
je, že přijatý peněžitý dar použije k naplňování jeho účelu, tedy 
k úhradě nákladů na pořádání hudebního festivalu v roce 2019, 
který podpoří výstavbu domu pro seniory BIOGRAF v Dolních 
Dunajovicích. Poskytnutý finanční dar se obdarovaný zavazu-
je prokazatelně čerpat a použít výhradně k účelům uvedeným 
v darovací smlouvě.
 Není tedy pravda, že sponzoři nevěděli, na co přispívají. Jest-
liže měl některý sponzor pochybnosti o účelů jeho příspěvku, 
určitě by se obrátil na organizátory a chtěl vysvětlení nebo do-
plnění smlouvy po nás. Neměl důvod s tím jít za starostou, kte-
rý s touto akcí neměl nic společného. Žádný ze sponzorů nás 
nekontaktoval, proto se domnívám, že bylo tedy vše v pořádku.
 Také není pravda, co uvedl pan starosta o významu slova 
charita. Jeho nařčení, že za slovo charita se dá leccos skrýt, se 
mne hluboce dotklo. Všichni organizátoři veškeré své úsilí vy-
vinuli bez nároku na jakoukoliv odměnu, a jestliže účinkujícím 
byla poskytnuta částečná úhrada nákladů, neznamená to, že 
zbývající část nevěnovali na tento charitativní projekt. Pokud se 
už někdo z občanů setkal s nějakým charitativním projektem, 
jistě ví, že s tím souvisí vždy i nějaké náklady.
 Obec rozhodla, že příspěvek na tento koncert neposkytne, 
protože se s tím v rozpočtu nepočítalo.
 Bohužel ale pravda je, že přestože se v rozpočtu nepočítalo 
s novou televizí, novým projektorem, s novou kuchyňkou, do-
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Jak pokračují přípravy okolí rybníku?

 Ráda bych Vás informovala o tom, jak pokračují přípravy 
okolí rybníku. Práce na pokládce nízkého napětí do země na 
ulici U Vodárny a U Rybníka byla dokončena, mohou začít práce 
na vysazení zeleně a úpravy okolí.
 Před pár dny proběhla schůzka radních a zastupitelů nad 
projektem a já Vám mohu ukázat alespoň jeden pohled, jak to 
bude u rybníku za nějaký čas vypadat. Projekt vycházel z his-
torických podkladů, kdy byl rybník velice významným místem 
v  obci. Z historických fotek a mapy vyplývá, že naše vesnice 
byla založena právě kolem rybníku a podél vodního toku. Byla 
zde také vysazena spousta stromů. Stromy se sázely vždy 
k těm nejvýznamnějším místům, aby je zvýraznily a dodaly jim 
větší důstojnost.
 Současný projekt chce podtrhnout klid, který z vodní hladiny 
našeho rybníku vyzařuje a dodává mu právě ztracenou důstoj-
nost. Budou zde odpočinková místa, místo pro rybáře v podobě 
sedacích schodů, molo a také místo pro setkání. Herní prvky 
pro děti jsme zde vzhledem k charakteru místa neumisťovali, 
ale i na nejmenší je pamatováno.
 Výsadba zeleně bude probíhat v měsících říjen a listopad, 
ostatní dřevěné prvky budou osazeny na jaře 2020. S míst-
ními rybáři se také zaměříme na skladbu druhů ryb, která vy-
chází z doporučení odborníků. Současný stav, kdy je umístěno 
v rybníku velké množství kaprů, není žádoucí a voda je díky 
nim znečištěna.
 Věříme, že se z našeho rybníku opět stane krásné a vyhledá-
vané místo, které budou obdivovat ještě dlouho děti našich dětí.

Lenka Hrabalová, místostarostka

parentní účet, který sice zaštiťuje obec, ale také díky úsilí spolku 
Obec lidem. Tento účet díky ochranným mechanismům obci 
nepatří a prostředky na něm mohou být použity pouze na věci 
spojené s Biografem. Jak pan starosta ví, že budou na tomto 
účtu ležet prostředky léta? My je tam léta určitě mít nechceme.
 S konáním prvního ročníku, který měl nastartovat celoroční 
sbírkovou akci (přímo na transparentní účet) darů od podni-
katelských subjektů, spolků nebo jednotlivých lidí, byla spojena 
i akce hudební festival Biograf. Je to akce, kterou chceme za-
řadit do kulturního kalendáře, díky které se o záměru DOMU 
PRO SENIORY-BIOGRAF dozví postupem let více a více lidí, 
subjektů atp. Když se začíná od úplné nuly, stojí to úsilí, spoustu 
času, energie zaangažovaných osob a také se počítá s tím, že se 
taková akce/projekt musí dostat do podvědomí lidí a jak jinak 
než například hudebním festivalem? My ze sdružení chápeme, 
že festival přispěje do kasičky pouze částí, ale už se díváme ně-
kolik let dopředu, kde vidíme velké povědomí o našem projektu, 
na který díky festivalu přispějí větší „ryby“. Už navždy budou 
u těch začátků naši místní podnikatelé, naši občané, naše spol-
ky... no není to záslužná činnosti a počin? Není to právě to, co 
lidi má stmelovat a držet vesnici pohromadě? Proč bychom se 
jako občané nemohli zasadit o vybudování svého domu pro se-
niory, když už z historie víme, že NÁROD SOBĚ dokázal postavit 
znovu divadlo? A to v době bez marketingových tahů, známých 
osobností a myšlenky festivalu... DUNAJOVICE SOBĚ.
 Každý si tedy může udělat obrázek o záměru a kritice sám. 
Při výkonu této veřejné funkce by měl člověk spíše naslouchat, 
vycházet lidem vstříc a pomáhat. Na hodnocení takových pro-
jektů je ještě velmi brzy a nejsou na místě.
 Nenecháme si však vzít chuť do práce a těšíme se na Vás 
15. 8. 2020 při druhém ročníku hudebního festivalu 
PRO BIOGRAF.

Lenka Hrabalová, místostarostka
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Změna poplatku za psa

 Upozorňujeme na změnu poplatku za prvního a dalšího psa, 
která začne platit od 1. 1. 2020 a bude promítnuta do plateb 
lednového inkasa. Poplatek bude stanoven za psa na č.p. nebo 
bytovou jednotku v bytovém domě. Za jednoho psa bude po-
platek ve výši 100 Kč, za druhého a každého dalšího 150 Kč. 
Zvýšení poplatku pokryje náklady na umístěné koše na psí ex-
krementy, jejich doplnění do míst, kde ještě chybí a také jejich 
celoroční údržbu.
 Žádáme všechny majitele psů, kteří nemají svého psa zae-
vidovaného na obecním úřadě, aby tak učinili do 30. 11. 2019. 
Majitele, kteří psa zaregistrovaného mají a došlo u nich k nějaké 
změně, prosíme o nahlášení změny také do 30. 11. 2019.

Lenka Hrabalová, místostarostka

ZŠ informuje

 Vážení rodiče, milí přátelé školy,
dovolte mi pár slov k začátku školního roku 2019/2020.
 Prázdniny bývají z pohledu široké veřejnosti vnímány jako 
období klidu a odpočinku, kdy se škola zavře a čeká se až na 
září, než se znovu naplní. Pravdou ovšem je, že tento klid je pou-
ze zdánlivý. Jedná se o období rekonstrukcí, příprav a také řady 
změn. A my jsme v létě opravdu nezaháleli.
 Hned na začátku července proběhl příměstský tábor, který 
byl letošní novinkou. Ve spolupráci s DDM Mikulov se uskuteč-
nily dva turnusy plné výletů, sportovních aktivit a zábavy vůbec. 
Jeden den dětem svou návštěvou ozvláštnili členové spolku 
Marcomania. Připravili si velmi zajímavý program se spoustou 
her a aktivit, za což jim patří naše poděkování.
 V průběhu prázdnin byly v budově základní školy vymalo-
vány všechny chodby a také většina tříd. Byla opravena fasáda 
naší tělocvičny. Do tříd na prvním stupni byly zakoupeny nové 
koberce. A co bylo už opravdu potřeba, proběhla renovace zá-
bradlí u schodišť a rekonstrukce sociálního zařízení na druhém 
stupni. Nejen naši žáci jistě ocení, že byl dokončen také rozvod 
internetového připojení do jednotlivých tříd a ty byly i dovyba-
veny výpočetní technikou.

 Budova školní družiny také prošla řadou změn. Byla oprave-
na její fasáda, proběhla výměna radiátorů a výmalba podstatné 
části jejích prostor.
 Také v mateřské školce čekaly na děti nově vymalované tří-
dy, vybavené novými koberci a řadou pomůcek. Podařila se také 
výměna kotle a celková úprava topné soustavy, takže i kdyby 
začalo mrznout, my jsme zkrátka připraveni.
 S potěšením také můžeme oznámit, že v nejbližší době ko-
nečně dojde k realizaci již dlouho připraveného projektu na vý-
stavbu víceúčelového školního hřiště s umělým povrchem.

 Co se týče zaměstnanců školy, došlo k určitým personál-
ním změnám v kolektivu pedagogických pracovníků. Nyní tak 
máme plně kvalifikovaný sbor pedagogů na základní škole i ve 
škole mateřské, což v dnešní době vůbec není samozřejmé.
 A na závěr ti nejdůležitější-děti. V první třídě jsme s radostí 
přivítali 21 prvňáčků, takže na prvním stupni máme celkem 104 
a na druhém stupni 65 žáků. Ve školce jsou čísla ještě optimi-
stičtější, již druhým rokem máme plný stav, tzn. celkem 64 dětí. 
Rád bych jim všem popřál spoustu radosti, úspěchů, skvělých 
zážitků, dobrých kamarádů a pěkných chvil strávených na cestě 
za poznáním. O všem Vás budeme pravidelně informovat pro-
střednictvím webových stránek školy (www.zs-dd.cz).

Mgr. Vladimír Mikel, ředitel školy
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J. a J. Balážovi, Petr Holec, Vinařství Šoman, Vinařství Tichý. Dále 
děkujeme pekařství MaJa s.r.o. za vydatnou snídani při cestě do 
lesa. V neposlední řadě děkujeme rodičům a rodinám stárků za 
pomoc a podporu během celého týdne. Jediné, co nás trošku 
mrzí, byl malý zájem o stárkování z řad mladých lidí. Pevně ov-
šem věříme, že i to se časem zlepší.

 Závěrem ještě jednou všem děkujeme a hlavně těm, bez 
kterých by hody nebyly hody-všem 7 párům krojovaných 
a 3 sklepníkům za skvělou spolupráci, trpělivost a dobrou nála-
du. Příští rok na viděnou!

Za chasu Darina Feráková a Dalibor Malý

Krojové hody

 Letošní hody byly od uplynulých ročníků trošičku odlišné. Žád-
ný ze spolků, které pořádají tuto akci pravidelně, se tohoto břímě 
nechtěl ujmout, a tak jsme se po důkladném rozmyšlení rozhodli, 
že se hodů zhostíme sami, pod hlavičkou Krojovaného spolku. Za 
celou organizaci akce patří největší dík Ondřeji Tichému a týmu 
lidí kolem něj, díky kterým bychom to nezvládli. Ale vezměme to 
hezky od začátku.
 Důležitý a náročný hodový týden začal pondělím, kdy jsme 
se vydali do lesa vybrat nejvhodnější stromy na máju a máj-
ky. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Tomáši Černekovi 
a Jiřímu Oberaiterovi za dovoz máje a pomoc v lese. Během 
úterý byla mája očištěna a nachystána na spojování tesařem 
a kovářem. Ve středu jsme se pustili do májek, které stárci očis-
tili, děvčata nazdobila a večer se už mohlo stavět. Následující 
den přijel jeřáb a pokusil se máju postavit. Bohužel vrchní díl 
byl moc těžký, a tak nám nezbývalo nic jiného, než máju opět 
sundat, zkrátit a spojit znovu. Napodruhé už bylo vše v pořádku, 
a tak v pátek ráno mája na tanečním parketu stála. Ve čtvrtek 
jsme s potěšením přijali pozvání na večeři k panu starostovi, 
kam jsme byli pozváni společně s Mužským sborem. Za moc 
milé setkání děkujeme panu starostovi Vítu Zábojovi a paní 
Aleně Zábojové za výborné pohoštění. V pátek jsme na roz-
díl od předchozích let museli také nachystat taneční parket 
na sobotní zábavu. Následovala večeře u první stárky a rodině 
Ferákových za to patří velké poděkování.
 Sobota už běžela jako každý rok. Ráno, po snídani u prvního 
stárka, se konala mše v kostele, poté se stárci vydali zvát ob-
čany na hodovou zábavu. Odpoledne hody pokračovaly průvo-
dem pro stárky. U první stárky nás potěšila velká účast občanů, 
kteří nás přišli podpořit a také nás potěšil Mužský pěvecký sbor, 
který si s chasou před domem zazpíval. Pak už průvod pokra-
čoval na taneční parket, kde se konala odpolední zábava. Na 
tanečním parketu proběhly v průběhu dne tři sóla, konkrétně 
růžičkové, obecní a fotkové. Neděle se nesla v podobném du-
chu, ale jako každý rok, byla účast slabší. V neděli byly dvě sóla-
-notičkové a malované.
 Největší dík za celé hody, chasu a Krojovaný spolek patří 
obci a jejím představitelům, jednak za zaplacení dechové hud-
by, ale rovněž za obrovskou pomoc a podporu při samotné or-
ganizaci. Dále bychom chtěli poděkovat vinařům za darování 
vína na sóla a na zvaní. Jmenovitě Jiří Zámečník, Filip Mlýnek, 
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Stárci:
 1. pár Dalibor Malý a Darina Feráková
 2. pár Jiří Snášel a Ivana Snášelová

Sklepníci:
  Michal Šimoník
  Enzo Schön
  Denis Kala

Chasa:
  Lukáš Panáček a Ivana Chromcová
  Jaroslav Tesař a Monika Kolajová
  Jan Matoušek a Adéla Orosová
  Vlastimil Klíš a Tereza Kochanová
  Roman Strbačka a Hana Němečková
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 Další dva dny ve studiu patřily sólistům a cimbálové muzice, 
kteří natáčeli hostující sadu písní, sóla, dueta i trio. Všichni jsme 
si ve studiu prožili jak náročné chvíle se spoustou zodpověd-
nosti, ale i humorné situace a každý z nás si odnesl spoustu 
zkušeností a pěkných zážitků. Pro mnohé z nás to byl i obrovský 
posun ve folklórním životě.
 Velká poklona patří také panu Mgr. Janu Kosíkovi za sepsání 
krásných aranží a hudby k písním na tomto nosiči. Je opravdu 
znát, že má pan Kosík cit pro lidovou píseň a mnohaleté zkuše-
nosti. Grafického zpracování se ujala Amálie Mrázková ze Staré 
Břeclavi a vytvořila tak krásný design obalu i potisku CD. Historii 
zpěvu v naší obci sepsal náš místní kronikář Mgr. Josef Šuba 
a přispěl tak pěkným a zajímavým slovem k tomuto CD.
 Nic by se však neobešlo bez finanční podpory a proto je na 
místě poděkovat také všem, kteří přispěli a podíleli se na CD 
i po finanční stránce. DĚKUJEME!
 Vyvrcholením veškeré snahy a úsilí bude třešnička na 
dortu, a to samotný křest CD, který se uskuteční v pátek 
18. října 2019 v 19.00 v místním kinosále a na který Vás všech-
ny srdečně zveme.

za Ženský sbor Pavel Karlík nejml.

CD je na světě!

 Již přibližně od měsíce února se místní ženský pěvecký sbor 
věnoval jednomu většímu a velmi náročnému projektu, kterým 
bylo natáčení CD. Ženy intenzivně pracovaly, trénovaly hlasy 
každý čtvrtek na zkouškách, drilovaly vybrané písně a ladily se 
s cimbálovou muzikou na několika zkouškách v Hodoníně. Ně-
kolik dnů se věnovaly také fotografování v několika variantách 
kroje, který oblékají k různým příležitostem. Fotilo se během 
otevřených sklepů, v parku před poštou a u restaurace Praha, 
ale taky u největší dominanty naší obce, a to u kostela. V jarních 
měsících proběhlo také focení v zahradách pod rozkvetlými 
stromy. Fotografování cimbálové muziky a sólistů se uskutečni-
lo ve Staré Břeclavi na Obecní u kapličky a ve dvoře kulturního 
domu. Poděkování patří Alici Vaňkátové, která se fotografování 
ujala a vytvořila spoustu krásných snímků.
 Po velkém úsilí nastal v měsíci červenci den ,,Dé“, kdy spo-
lečně s muzikou ženy navštívily nahrávací studio Rajchman 
v Dolních Bojanovicích a oba víkendové dny věnovaly tomuto 
CD nosiči. Byly to velmi náročné dny jak po hlasové ale i fyzické 
a psychické stránce. Sám jsem si vyzkoušel, jaké to je strávit 
ve studiu celý den, a proto mají ženy z našeho sboru můj velký 
obdiv, že celou náročnou přípravu i natáčení zvládly na výbor-
nou. Studio Rajchman patří mezi nejvyhlášenější studia na Jižní 
Moravě, protože si velmi zakládají na preciznosti, autentičnosti 
a přirozenosti veškerých nahrávek.
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se promítala smyčka historických fotografií podbarvená hudbou, 
kterou jsem připravila z fotek od pana Mgr. Josefa Šuby a tím-
to mu děkuji za jejich poskytnutí. Jedna z dobových fotografií 
kostela posloužila pro přípravu památeční pohlednice, kterou si 
hosté z tohoto setkání odnesli. Vzpomínkami na dřívější dobu 
a slovy díků se zaplnil sál až po okraj, každý z přítomných měl 
potřebu vyjádřit poděkování před všemi přítomnými a mikrofon 
se předával z ruky do ruky. I přes občasnou jazykovou bariéru 
se končilo setkání s pochopením, úsměvem na tváři, předanými 
kontakty a těšením se na setkání v příštím roce.

 Za naši obec děkujeme všem, kteří se na organizaci této slav-
nosti setkání podíleli. Velké díky patří farnosti, především otci 
Kohoutkovi, paní Petrželové, paní Válkové a paní Svobodové, 
která se významnou měrou spolu, s paní Strnadovou, podílela 
na přípravě místa k posezení a péčí o hosty. Velké díky patří také 
panu Miroslavu Kovácsovi za organizaci setkání za obec Dolní 
Dunajovice a koordinaci všech zúčastněných stran, pomohl tak 
dodat pomalu se vytrácející slavnost tohoto setkání. Nesmíme 
zapomenout ani na paní Martinu Pfefferovou, která pomohla s tlu-
močením. Naše poděkování patří také osloveným vinařům z naší 
obce, kteří přispěli svými víny pro vytvoření přátelské atmosféry.

Z naší knihovny

 Blíží se měsíc říjen a s ním „Týden knihoven“. Jako vždy při-
pravujeme besedy s dětskými i s dětskými i dospělými čtená-
ři. Po domluvě ve škole přicházejí na návštěvu knihovny žáci 
jednotlivých tříd. Prohlédnou si knihy, zasoutěží si, poslechnou 
ukázku z knih p. učitelkami zvoleného spisovatele.
 A nyní něco o našich nejnovějších titulech.
 Detektivní a kriminální žánr obsahují knihy R. Bryndzy 
Smrtící tajnosti nebo Do posledního dechu, B. Miniera Sestry 
nebo Tma, od S. Ahnhema Osmnáct pod nulou a další.
 Velmi zajímavý cestopis napsala D. Šimková o výpravě 
a problémech českých novinářů ve Švýcarských Alpách nebo 
L. Zibura, který putoval pěšky po Arménii a dalších státech.
 O životě M. R. Štefánka píše M. Solčanská v knize Generál, 
o cestách V. Klause se dozvíte v knize Václav Klaus stále na 
cestách a o Miladě Horákové v knize Politický proces s Miladou 
Horákovou.
 Pro ženy jsou mezi novými knihami romány např. od 
F. Stalmannové Šampaňské a heřmánkový čaj, od V. Matysové 
Patricie nebo S. Brownové Pavučina z hedvábí a V žáru lásky.
 S ostatními tituly se můžete seznámit na našich webových 
stránkách v online katalogu.
 Těšíme se na vaši návštěvu.

Miroslava Lačíková

Setkání původních obyvatel

 Dne 20. 6. 2019 navštívili naši obec původní obyvate-
lé a jejich potomci. Jedná se o tradiční a přátelské setkání 
v Dolních Dunajovicích.
 Tato návštěva je vždy spojena se slavností Božího těla v na-
šem kostele, kde probíhá mše v německém jazyce. Po mši 
následuje návštěva hřbitova a uctění památky předků. Někteří 
z hostů projdou obec a poté všichni společně posedí a nostal-
gicky zavzpomínají. Stejně tomu bylo i v letošním roce. Na hřbi-
tov jsme položili kytici k hrobu s pamětní deskou a poté se pře-
sunuli do sálu Dr. Karla Rennera. Atmosféra setkání byla velmi 
příjemná a hosté byli potěšeni organizací tohoto setkání. V sále 
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získávají velmi vysoká ocenění na prestižních nejen českých ale 
i světových výstavách, dále uznávaný vinohradník, vinař a šlechti-
tel pan L. Glos z Mor. Nové Vsi a z malé části místní vinaři.
Už nyní se těším na příští rok, kdy se mnou budou spolupra-
covat nejen letošní dodavatelé hroznů, ale i ti u kterých zůstalo 
pouze u slibu.
 Tímto pan Bravenec ještě jednou děkuje všem vinařům, kteří 
byli ochotni a dodali vzorky na tuto výstavu a těm, kteří neváhali 
a přišli se podívat.

Alena Helísková

Charitativní hudební festival BIOGRAF 2019

 Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o průběhu a výsledku I. ročníku 
charitativního hudebního festivalu Biograf-domov pro seniory.
 Jak jste byli informováni při představení tohoto projektu, tak 
jde o rozpohybování aktivit kolem domova pro seniory, o kte-

 Děkujeme společnostem:
 Vinařství Filip Mlýnek Vinařství Šoman
 Vinařství Baláž Víno Holec
 Vinařství Bařina Vinařství Zámečník
 Vinařství Tichý Víno Jarmila
 Domníváme se, že tyto momenty vytváří dobrou prezentaci 
naší obce, ale posunují nás dále také po lidské stránce.

Lenka Hrabalová, místostarostka

1. Výstava hroznů

 Pan Zdeněk Bravenec si splnil své dlouholeté přání a ve spolu-
práci s OÚ Dolní Dunajovice uspořádal ve dnech 24. 8.–27. 8. 2019 
v sále Dr. Rennera 1. Výstavu hroznů.
 Na mou otázku, co ho k uspořádání této výstavy vedlo mi 
odpověděl: „Prvním impulsem bylo v 70. letech min. stole-
tí sdružení Resistant ve Velkých Bílovicích, kde právě působil 
ing. M. Michlovský a spolu s Ing. Fr. Mádlem jej vedl, dále s ním 
spolupracoval i Prof. Vilém Kraus a L. Glos, známí průkopníci ve 
vinařském oboru. Každoročně jsme zde pořádali malé výstavy 
nových interspecifických odrůd (dnes PIWI).
 Dalším významným mezníkem byla asi před 25lety opět 
spolupráce při několika výstavách hroznů v Arcibiskupských 
sklepech kroměřížského zámku, kde jsem spolupracoval 
s Ing. Václavem Švejcarem, vysokoškolským učitelem vino-
hradnictví a sklepního hospodářství na VŠZ v Lednici.
 Vždy mě mrzelo, že se konají různé výstavy vín, ale v naší 
vinařské oblasti se nekonala žádná, na které by se vystavovaly 
hrozny, coby produkt posléze dobrého moku-vína.
 V dnešní době je vysázen daleko větší sortiment odrůd jak 
stolních tak moštových než tenkrát. Byl by to hřích nevyužít prá-
vě toto období k uspořádání výstavy, alespoň malé části z tak 
velkého sortimentu, který máme k dispozici“.
 Celkem bylo možno shlédnout 84 odrůd hroznů, z toho 
30  odrůd stolních, 20 červených moštových a 34 bílých moš-
tových. Hlavními dodavateli hroznů této výstavy jsou Vinofrukt 
a.s. Dolní Dunajovice, doc. Ing. M. Michlovský z Rakvic, jehož vína 
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rém se v Dunajovicích povídá od roku 1990. Od tohoto roku 
se v obci odehrálo mnohé. Byly stanoveny jiné priority spojené 
s rozvojem naší obce, což je v pořádku a plně odůvodnitelné. 
Tak to vnímáme i nyní. Bude potřebné dostat se konečně ke 
stavbě kulturního domu či rekonstrukci čističky odpadních vod. 
Nicméně ani na dům pro seniory by se nemělo zapomenout 
a odsunout tuto ušlechtilou myšlenku do pozadí. Proto tato ak-
tivita, která vzešla z nadšení několika lidí. Těchto pár lidí věří, že 
jejich elán se přenese na ostatní a pak se povedou udělat další 
důležité kroky s cílem stavby domova pro seniory.

 Domov pro seniory není jen místem, kde budou pokoje s ku-
chyňkou a zázemím. Domov pro seniory bude hlavně MÍSTEM 
PRO SETKÁNÍ. Místem, kde se potkají senioři z domova pro 
seniory se seniory z výminku. Sednou si spolu ve společen-
ské místnosti, kde si jako ve starém biografu pustí dobový film 
a zavzpomínají na staré dobré časy. Místem, kde si popovídají 
s dětmi ze školky či školy a poslechnou, jak umějí pěkně zpí-
vat a hrát na klavír či kytaru. Místem, kde přivítají divadelníky, 
zpěváky, tanečníky. Když píši tato slova, tak mám radost. Věřím 
tomu, že Vy při čtení také, bez rozdílu toho, kdo koho volí, či 
s kým se přátelí. Držme v této věci při sobě bez rozdílu a po-
kusme se najít společnou řeč.
 Děkujeme všem občanům, všem zastupitelům, kteří na hu-
dební festival přišli a svojí přítomností podpořili tuto myšlenku. 

Vážíme si toho. Děkujeme těm zastupitelům obce Dolní Duna-
jovice, kteří svým osobním projevem podpořili tuto aktivitu. Vě-
řím tomu, že se stanou aktivními nositeli této myšlenky, domova 
pro seniory.
 Na domov pro seniory mohou přispívat všechny spolky, 
sdružení, zájmové skupiny, jednotlivci i podnikatelé v průběhu 
celého roku i roků dalších. Je to náš společný zájem. Proto 
je zřízen transparentní účet spravovaný obcí Dolní Dunajo-
vice, zřízený pod patronací Jihomoravského kraje. Při zřízení 
tohoto účtu bylo jednoznačně vydefinováno, že nastřádané 
finanční prostředky nemohou být nikdy použity na nic jiného 
než na vybudování domova pro seniory. Tím je vše chráněno 
a garantováno.
 Výdělek z hudebního festivalu Biograf bude nyní i vždy v bu-
doucnu disponován na tento transparentní účet. Vždyť proto 
tento festival vznikl. Povedlo se nám i při prvním ročníku vyge-
nerovat zisk. Za to jsme velmi rádi. Když jsme se bavili s lidmi, 
kteří stojí za jinými charitativními projekty většího rozsahu na 
úrovni České republiky a radili se s nimi, jak na to, tak říkali, že 
nám bude trvat dva roky, než budeme v plusu. Nám se to po-
vedlo již v prvním ročníku. Proto jsme velmi rádi a jásáme.
 Oslovili jsme podnikatelské subjekty z Dolních Dunajovic 
a blízkého okolí. Jsme potěšeni, že festival podpořili. Byli jsme 
až překvapeni, jak ochotně projevili zájem a svoji nadšenost. 
Všem velmi, velmi děkujeme. Seznam partnerů s jejich logy 
v grafické úpravě je umístěn na závěr tohoto textu.
 Jsme spokojeni s tím, že se nám povedlo být v zisku i bez 
finančního příspěvku obce Dolní Dunajovice. Prokázali jsme 
tak zájem a podporu domova pro seniory ze strany podnika-
telských subjektů, občanů a turistů, kteří byli v naší obci v době 
konání festivalu ubytováni a přišli za námi. Doufáme, že to pře-
svědčí obec Dolní Dunajovice, že to má smysl.
 Děkujeme klubu důchodců, že nás jeho členové povzbudili 
svojí přítomností na festivalu. Děkujeme členům Českého za-
hrádkářského svazu Dolní Dunajovice, jmenovitě Luboši Tichému, 
že nás podpořili. Zajistili servis, nabídku a prodej vín našich vi-
nařů. Děkujeme vinařům, a to Vinařství Filip Mlýnek, Vinařství 
Mikrosvín, Vinařství Baláž, Vinařství Tichý, Vinařství Volavka, 
Vinařství Zámečník, Vinařství Šoman, Vinařství Volařík, Víno 
Jarmila s.r.o. za poskytnutá vína. Z každé prodané láhve šlo 
100 Kč na dobročinný úmysl, děkujeme...
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myšlenky Biografu a zásadním způsobem přispěl k jeho zdár-
nému průběhu. Veškeré grafické práce, tvorba webu, péče o so-
ciální sítě, návrh a tisk propagačních materiálů, výlep reklam-
ních ploch, natáčení a pořízení fotodokumentace. Ano, bylo toho 
hodně. Účtovány byly pouze výrobní náklady. Vlastní čas a ener-
gie, nápady byly vloženy jako dar pro zdárný průběh festivalu.
 Poděkování patří rovněž naší festivalové cukrářce Leoně 
Prohászkové. Díky jejím nádherným výtvorům jsme si všichni 
osladili život ještě o trochu více.
 Bez týmu dobrovolníků, party nadšených lidí, kteří stáli za 
přípravami, by se nic nezrealizovalo. Díky práci této skupiny lidí 
nebylo potřeba využívat služeb profesionální agentury. Vše bylo 
z jejich strany zajištěno zdarma, bez zájmu o vlastní prospěch. 
I zde je na místě všem poděkovat.
 Zrealizovali jsme nyní krok číslo jedna a těšíme se na další 
pokračování. Charitativní festival Biograf 2020 je před námi. Již 
nyní se těšíme a slibujeme, že to bude stát za to...

Za sdružení Obec Lidem
a přáním všeho dobrého Miroslav Kovács

Ekonomické výsledky festivalu Biograf

Náklady festivalu:

Hudební produkce: 65.000 Kč
Propagace festivalu a ostatní náklady: 21.817 Kč
Náklady na pořízení občerstvení, vína: 31.179 Kč
Náklady celkem: 117.996 Kč

Příjmy festivalu:

Sponzoři festivalu: 79.300 Kč
Prodej vstupného: 39.781 Kč
Příjem občerstvení: 12.119 Kč
Příjem prodej vín: 26.326 Kč
Veřejná sbírka: 8.796 Kč
Příjem celkem: 166.322 Kč

 Další díky patří všem účinkujícím, kteří vytvořili pohodovou 
atmosféru. Program zahájila kapela Hawai Swing Society. Je-
jich swingová a jazzová hudba si našla své posluchače. He-
rec, zpěvák Peter Pecha rozproudil energii písněmi z muzikálu 
Tři mušketýři a Rocky. Za hlavní roli v tomto muzikálu získal 
cenu Thálie. Poté nastoupili Beatles Revival a vše se na ta-
nečním parketu rozpohybovalo díky známým hitům. Krásnou 
tečkou a pohlazením po duši bylo vystoupení cimbálové muzi-
ky Lália. Informace pro nezasvěcené... Členem této uznávané 
cimbálové muziky je náš dunajovický Tomáš Koláček. Celý ve-
čer bravurně moderovala skvělá Monika Brindzáková. Děkuje-
me všem, že za námi přijeli a předali nám své umění. Scénář 
hudebního programu vytvořil Roman Kroupa a již nyní se těší 
na přípravu ročníku 2020.

 Bez kvalitního ozvučení by to nebylo ono. Děkujeme společ-
nosti Sandl za jejich výtečně odvedenou práci, která výkonům 
účinkujících dodala potřebnou sílu. Vážíme si jejich podpory 
festivalu vstřícnou cenou za jejich práci.
 Poděkování patří také těm, kteří na festivalu zajistili kvalitní 
kávu, míchané nápoje, a to společnosti NeBarsjakeKafe a těm, 
kteří se postarali o jídlo, společnosti U nás dobrý. Ze své tržby 
darovali 20 % na projekt festival Biograf. Děkujeme...
 Velké díky patří majitelům společnosti Tisk Mikulov.cz, 
Jaroslavu Bártovi a Liborovi Malíkovi. Jaroslav Bárta byl u zrodu 
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u syna a díky tomu zažila zásadní chvíle Sametové revoluce 
takřka v přímém přenosu. Zapojila se také aktivně, studentům 
na shromáždění nosila čerstvě napečené buchty.
 Dolní Dunajovice však prozatím spaly. Lidé sice sledovali te-
levizní zprávy, nikdo však příliš netušil, co se vlastně děje. Infor-
mace zoufale scházely. Situace v naší obci ale nebyla výjimečná 
a podobala se dění ve většině obcích a malých městech, kde se 
události dávaly do pohybu jen velmi pozvolna.
 Avšak někteří dunajovičtí občané přeci jen neváhali vyjád-
řit své postoje a zúčastnili se hned prvního protestního shro-
máždění v Mikulově, které se konalo 24. listopadu. Někteří 
jezdili na podobná shromáždění i do Břeclavi. Patřila k nim 
např. Olga Dolníčková, která později zastupovala dunajovické 
Občanské fórum (OF) na řadě okresních jednání. Generální 
stávka 27. listopadu už měla mnohem větší ohlas nejen mezi 
občany naší obce zaměstnanými v závodech po celém okrese, 
ale také přímo v Dolních Dunajovicích. Zapojila se např. zdejší 
základní škola, kde se v průběhu stávky neučilo a učitelé o ak-
tuální situaci v zemi diskutovali s žáky.
 Brzy se také zformovalo OF, které se stalo hybatelem změn 
v obci. Vzniklo ještě na konci roku 1989 a na 21. prosince svolalo 
do restaurace Praha schůzi, na níž byli přizváni všichni občané. 
Vůbec poprvé zde veřejně zazněla kritika stávajících poměrů, 
hovořilo se o nedostatcích v práci některých vedoucích pracov-
níků MNV i školy. V novém roce 1990 také nastaly první výraz-
né změny. Hned 4. ledna 1990 se své funkce vzdal ředitel školy 
a v poslaneckém sboru MNV bylo přistoupeno k tzv. kooptacím, 
které byly využívány i na celorepublikové úrovni. Zvolený posla-
nec byl nahrazen novým poslancem, navrženým představiteli 
OF a dalších politických stran. V případě naší obce se nejvý-
raznější změna odehrála na postu druhého muže MNV, kterým 
se nově stal Stanislav Lačík. Masivní výměny poslanců však 
OF nechtělo bez důkladné znalosti situace provádět a zvolený 
poslanecký sbor MNV tak bez výraznějších změn dovedl obec 
až do komunálních voleb, vyhlášených na podzim roku 1990. 
V nich jasně zvítězila kandidátka složená z OF a menších stran, 
v jejíž barvách vstoupila do komunální politiky řada osobností, 
z nichž některé se na chodu naší obce podílely v následujících 
třech dekádách.
 Symbolickou tečkou za událostmi Sametové revoluce bylo 
pro Dolní Dunajovice odhalení pamětní desky Dr. Karla Rennera 

FINANČNÍ VÝSLEDEK FESTIVALU BIOGRAF + 48.326 Kč

 PRO TENTO ÚČEL BYL ZŘÍZEN SBÍRKOVÝ TRANSPA-
RENTNÍ ÚČET ČÍSLO 123-0169090267/0100, na který je 
možné kdykoliv zaslat finanční dar fyzické, právnické osoby 
nebo také spolku.
 Můžete díky němu také sledovat, jak na něm prostředky při-
bývají. DUNAJOVICE SOBĚ!

Za sdružení Obec Lidem
Lenka Hrabalová, Mgr. Věra Zouharová

Dolní Dunajovice před třiceti lety

 V letošním roce si Česká republika připomíná třicet let od 
Sametové revoluce a pádu komunistického režimu. Po událos-
tech 17. listopadu 1989 v zemi odstartovala série změn, které 
zásadně ovlivnily život všech obyvatel, od velkých měst až po 
ty nejmenší vesnice. Dolní Dunajovice tak nebyly výjimkou. Jak 
tedy listopadové události prožívala naše obec?
 Do roku 1989 vstupovaly Dolní Dunajovice bez předsedy 
Místního národního výboru (MNV), tedy bez hlavního představi-
tele celé obce. Dosavadní předsedkyně Marie Martincová totiž 
na svůj post v listopadu 1988 ze zdravotních důvodů rezignova-
la. V lednu 1989 byl vedením obce dočasně pověřen Miroslav 
Mikunda, o dva měsíce později řádně zvolený předsedou MNV. 
Práce jej čekalo víc než dost. Těsně před dokončením byla vý-
stavba nákupního střediska, zahajovala se rekonstrukce velké 
části ulice Rudé armády, spojená s položením kanalizace a na 
opravu čekala také budova mateřské školky, kde děti v provi-
zorních prostorách setrvávaly už třináct let.
 Když policie v Praze 17. listopadu rozehnala studentské shro-
máždění, rozhořčení nad tvrdým zásahem bezpečnostních slo-
žek vyburcovalo občanskou společnost. Kolik občanů naší obce 
se účastnilo protestních shromáždění v Praze přesně nelze zjis-
tit, minimálně jednu zástupkyni však naše obec měla. Někdejší 
učitelka dunajovické základní školy Albína Bohuslavová, toho 
času už v důchodu, byla tehdy shodou okolností na návštěvě 
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na jeho rodném domě 14. prosince 1990. Slavnostního aktu se 
zúčastnili čelní představitelé Československa i Rakouska v čele 
s Alexandrem Dubčekem a Heinzem Fischerem, kteří tak po-
tvrdili novou éru spolupráce mezi dvěma státy, rozdělenými na 
čtyřicet let železnou oponou.

Mgr. Josef Šuba

Volnočasové aktivity v obci

 S příchodem podzimu se v naší obci rozjíždí řada aktivit pro 
malé i velké, které mohou vyplnit volný čas vašich dětí nebo 
rozšířit nabídku sportovního vyžití v obci. A bude opravdu 
z čeho vybírat. Nejmenší děti i školáci si mohou zahrát fotbal 
v  rámci TJ Sokol, trénuje se dvakrát týdně. Tréninky pro děti 
nabízí i Tenisový klub. U obou sportů platí, že v zimě se trénin-
ky přesouvají z venkovních prostor do tělocvičny. Zde se bude 
jednou týdně hrát také volejbal a florbal. V pondělí bude ve 
stejných prostorách probíhat zdravotní cvičení, ve středu se tu 
bude cvičit zumba a tančit street dance. Své pravidelné ponděl-
ní a čtvrteční zkoušky má v tělocvičně také DNS Dunajek. Na 
středeční odpoledne se ve škole pro děti připravuje modelář-
ský a rybářský kroužek. V tento den dopoledne se také scházejí 
maminky s dětmi v Dětském centru Sluníčko.
 V době uzávěrky tohoto čísla obecního zpravodaje ještě 
nebyly známy přesné termíny všech tréninků, zkoušek či spor-
tovních setkání, pro více informací proto sledujte především 
webové stránky školy (www.zs-dd.cz), obce (včetně sociálních 
sítí) a prezentace jednotlivých spolků a uskupení na webu a so-
ciálních sítích. Jistě se tu dozvíte vše potřebné.

Mgr. Josef Šuba

Dunajovické vinobraní 2019

 Letošnímu Dunajovickému vinobraní, které proběhlo v so-
botu 14. září 2019, opravdu přálo počasí. V pořadí 10. ročník, 
po obnovení tradice v roce 2010, provázely sluneční paprsky 
a takřka horké letní teploty.
 Vinobraní bylo ve 13 hodin zahájeno starostou obce a již tra-
dičním aktem zarážení hory u vinice „Pod kanálem“. Po malé 
ochutnávce burčáku a písních mužského pěveckého sboru se 
vydal průvod obcí až na taneční parket na náměstí, kde násled-
ně celá akce pokračovala.
 Návštěvníci měli možnost zhlédnout vystoupení DNS 
Dunajek, velmi působivou sestavu mažoretek z Valtic nebo 
novinku vinobraní v podobě zpěvu vinařských rodin. Tu násle-
dovalo vystoupení mužského a ženského pěveckého sboru. 

Albína Bohuslavová (vpravo) se studenty na Václavském náměstí v Praze
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Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Dunajovice

 Před prázdninami jsem avizoval, že se pokoušíme dát do-
hromady mužstvo mužů. Po prázdninách je to skutečnost 
a v současné době kromě přípravky hrajeme soutěž i s muži, 
kteří po odehrání čtyř soutěžních utkání mají plný počet bodů.
 Vzhledem k tomu, že věk většiny hráčů je v rozmezí 
20–30 let, tak je velká perspektiva, aby se tady vybudoval kva-
litní tým, který bude hrát vyšší soutěž.
 Co se týká dětí, tak tam jsme v situaci, kdy nám většina hrá-
čů vzhledem k věku přešla do kategorie starší přípravky, a proto 
se snažíme doplnit chybějící ročníky přijetím nových hráčů. Naší 
snahou je utvořit i tak zvanou před přípravku, což jsou děti ve 
věku 4, 5 a 6 let. V záři jsme spustili nábor těch nejmenších, kdy 
každé úterý a čtvrtek od 16 hodin mohou rodiče přijít se svými 
dětmi na místní hřiště a seznámit se s podmínkami a možností 
zapojit je do tohoto nového projektu.
 V takřka každém příspěvku se zmiňuji o činnosti naší orga-
nizace v rámci pořádání kulturních akcí. Bohužel letošní tradiční 
Červencovou noc jsme museli z důvodu nepříznivého poča-
sí zrušit a místo nějakého výdělku na podporu mládeže jsme 
skončili se ztrátou.
 Závěrem bych chtěl poděkovat všem trenérům mládeže 
i mužů, kteří věnují svůj čas pro rozvoj sportovních aktivit našich 
dětí i dospělých.
 V neposlední řadě patří velký dík všem sponzorům, kteří při-
spěli na nákup sportovního vybavení pro děti i muže.

Roman Pekárek

Kulečníkový klub KKDD Dolní Dunajovice

 KKDD vstupuje sezonou 2019–2020 do čtvrtého roku své-
ho působení. Náš klub jsme založili na sklonku roku 2015. Po-
dařilo se nám získat hráče, vybavit a zprovoznit kulečníkovou 
hernu v prostorách objektu Bílé růže, kde působíme.
 „Kulečníkářů“ máme v naší obci hodně a setkávání u zele-
ného sukna bývají vždy o dobré partě, o sportovních zážitcích 
i o emocích. A je jedno, jestli se kulečník hraje v hospodě, nebo 
na úrovni mistrovských zápasů doma či venku.

18

Z programu nejvíce zaujalo tradiční zpracovaní hroznů, které 
bezprostředně přitáhlo diváky přímo do místa dění, a celý pro-
gram akce byl zakončen ohňovým vystoupením žonglérské 
skupiny Knock-Knock.
 Jsem rád, že se celé Dunajovické vinobraní neslo v duchu 
dobrého vína, jídla, zábavy a spokojených úsměvů. Rád bych 
jménem ČZS Dolní Dunajovice poděkoval všem členům, vede-
ní a zaměstnancům obce, účinkujícím, tenisovému klubu, klubu 
seniorů a všem ostatním, kteří organizačně pomohli s přípravou 
této akce.

Za ČZS Lubomír Tichý
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 Soutěže v karambolovém kulečníku v technických disciplí-
nách hrajeme v rámci Jihomoravského kraje. Hráčská sezona 
začíná většinou v září a končí v dubnu následujícího roku.

Přehled jednotlivých sezón:

 2016/2017 3. třída postup
 2017/2018 2. třída
 2018/2019 2. třída postup
 2019/2020 1. třída

 V zimním období, především kolem vánoc tradičně pořádá-
me v našem klubu kulečníkové turnaje, kam opakovaně přijíždějí 
hráči ze širokého okolí, aby si zahráli kulečník na profesionálních 
stolech. Kromě krásných karambolů a zážitků ze hry se vždy 
jedná především o setkávání kamarádů a přátel a to je cílem.
 V letošním roce byl náš kulečníkový klub pořadatelem sou-
těží jednotlivců v technických disciplínách a v trojbandu. Oba 
turnaje se velmi vydařily a byly obsazeny špičkovými hráči 
z našeho kraje. Pro mne byl velký zážitek pískat zápas, ve kte-
rém hráč zahrál 200 karambolů na drc! Tedy na jeden náběh 
bez chyby. Takovéto zápasy se jen tak nevidí a zde byly sehrány 
hned dva.
 První třída v rámci kraje – to je již opravdu vysoko posazená 
laťka – a tak si přejeme udržet se v této úrovni i pro příští sezonu.

Vít Záboj, předseda 

Street dance pro všechny

 aneb HLEDÁTE KROUŽEK PRO SVÉ DĚTI?
 Máme otevřeno na 30 kroužků po celém Břeclavsku, Miku-
lovsku a Hodonínsku. Nemusíte děti nikam vozit, my jezdíme 
za Vámi. Ušetřený čas mohou děti využít zase o něco lépe než 
sezením v autě či autobuse. Výčet tréninků, kde všude taneč-
ní lekce probíhají, který den a v kolik hodin, naleznete na na-
šich stránkách www.ncod.cz, který by měl být zcela úplný první 
týden v září.

 Hodiny probíhají jednou týdně v pravidelný čas na stále stej-
ném místě a navazují na sebe. Pokud však vynecháte nějakou 
lekci kvůli nemoci, nic se neděje, pomáháme dětem vše do-
hnat a neustálým opakováním choreografií se lehce chytí i ti, 
kteří nezačnou s kurzem od začátku hned v září. Nebude se 
dítě nudit? U nás rozhodně ne. Během školního roku si vyzkouší 
spoustu různých tanců a technik. STREET DANCE, na který se 
naše taneční studio zaměřuje, je totiž jen takový nadřazený po-
jem, jež pod sebou ukrývá nespočet zajímavých tanečních stylů. 
Z nejznámějších můžeme třeba jmenovat hip hop, dancehall, 
house, lockin, break dance a další, které si děti mají možnost 
všechny vyzkoušet během kurzů. Z těchto stylů dávají lekto-
ři dohromady asi 3 minutové choreografie, které jsou složené 
z více písniček, díky čemuž se děti v žádném případě nestihnou 
nudit. Bojíte se, že si Vaše dítě nezvládne něco zapamatovat? 
Na to máme také řešení-lektoři každou skladbu zvlášť natáčejí 
na počítač a videa dáváme na náš web. Naši svěřenci pak tedy 
mohou trénovat a procvičovat také doma a sami napomáhat 
svému zlepšování.
 Kurz máme rozdělen na dvě období: září až prosinec a leden 
až červen. Obě tato období jsou ukončena závěrečným projek-
tem – vystoupením pro rodiče a veřejnost, na kterém děti před-
vedou choreografie, jež se zvládly v tomto krátkém čase naučit. 
Tanečky všech skupinek na sebe navazují a dávají tak něco přes 
hodinku dlouhý program. Nemusíte se však bát, že Vaše dítě 
zde bude muset trávit celý den, máme to vymyšleno tak, abys-
te si děti na vystoupení přivezli, shlédli představení a hned si 
Vaše ratolesti zase odvezli domů. Termíny těchto závěrečných 
projektů vystavujeme hned v září na našich stránkách, tak aby 
si rodiče mohli tato dvě důležitá data zarezervovat ve svém di-
áři a nedošlo tak k tomu, že se dítě nebude moci představení 
účastnit a tím zkomplikovat práci lektorům a ostatním dětem, 
jelikož věřte, že není pro děti nic horšího než se učit znovu 
a znovu, kde přesně má stát, kam se hnout při které písničce, 
tak aby vše ladilo a dotvářelo to správné kouzlo choreografii. 
Představení samozřejmě nejsou povinná a čím dříve je o tom 
lektor informován, tím méně problémů to způsobí.
 Dětí, které navštěvují naše kurzy ve své obci či městě, se 
týkají ještě další vystoupení a to přímo v jejich místě bydliště. 
Pokud se tam pořádá nějaká akce (den dětí, ples či cokoliv) 
a organizátor nás osloví, rádi uvítáme zařazení našeho vystou-
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snažíme poskládat z toho, co většina dětí najde doma v šatníku.
Naše motto: „V tanci není dobrých či zlých – tanec můžeš milo-
vat nebo milovat nade vše!“

Za celé TANEČNÍ STUDIO N.C.O.D.
srdečně zve a těší se Lenka Žůrková

telefon: 723 665 935
e-mail: ncod@seznam.cz

www.ncod.cz

pení do jejich programu. Děti se pak snáze otrkají a zvykají si 
lépe na stres, což se jim bude hodit i celkově do života.
 Některé z vás bude jistě zajímat i finanční stránka našich 
kroužků. Vydaných peněz se u nás rozhodně nebojte. Pololet-
ní školné je minimální, tak abychom uhradili pronájem pro-
stor, cestovné, další poplatky s kurzy spojenými a nebyli na 
tom „tratní“. Po domluvě s lektorem lze pololetní školné ještě 
rozkouskovat na menší částky, klidně i na měsíce, tak aby to 
neohrozilo rodinný rozpočet. Věřte, že se vše rodičům snažíme 
ulehčit, už jen například kostýmy na závěrečná představení se 
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KLUBÍK PRO DĚTI 
A MAMINKY 

 
PŘIJĎTE S DĚTMI MEZI NÁS, NAVÁZAT 

NOVÁ PŘÁTELSTVÍ 

RÁDY MEZI SEBOU PŘIVÍTÁME NOVÉ 
MAMINKY, TATÍNKY I BABIČKY. 

 

 

V současné době se schází maminky 
s dětmi od tří měsíců do tří let. Klubík 

chce ukázat, že každá minuta věnovaná 
dětem, bez práce a stresu běžných dní je 

ten nejlépe strávený čas. 
 

──── 

Nacházíme se 
v  1. patře Domu 
Dr. Rennera na 
ulici Poštovní  

──── 

Bližší info na FB 
stránce Dětské 

centrum 
SLUNíČKO Dolní 

Dunajovice 

nebo 

Nikola Miklová 
728 675 988, příp. 
messenger 

Na setkání se těší 

kolektiv maminek 
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VVee  ssppoolluupprrááccii  ss  vveeddeenníímm  DDNNSS  DDuunnaajjeekk  ppoořřááddáámmee  ssaammoopprrooddeejjnnoouu  BBUURRZZUU  NNEEJJEENN  dděěttsskkééhhoo  zzbboožžíí  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Oděvy, obuv, hračky,   

kočárky, autosedačky, chodítka, hopsadla, odrážedla, 

pleny, podložky, kojenecké zboží, láhvičky,   

vše na koupání+doplňky, hračky do vody a pomůcky, 

nosítka, klokanky, šátky,hudební nástroje,  

sportovní a drobné potřeby, stolní hry, 

školní potřeby, knížky, časopisy, DVD a jiné hudební nosiče, 

těhotenská móda, chůvičky, monitory dechu, zavinovačky, peřinky, 

karnevalové masky, bytové doplňky do pokojíčku, dětský nábytek (fota+rozměry) ….  

A mnohé další…. 

 

 

PPřřiijjďďttee  pprrooddaatt  ccoo  jjee  pprroo  vvááss  nneeppoottřřeebbnnéé  aa  pprroo  ddrruuhhéé  kk  nneezzaappllaacceenníí
 

 

 

 

 

• Občerstvení zajištěno 

• Vstup ZDARMA 

            

                                                                

KOUPÍM zaknihované akcie společnosti

Vinofrukt a.s.
Kupní smlouva, cena dohodou. Tel: 603 303 899.

Kalendář kulturních akcí

Říjen
 13. 10. 2019 Bazárek Kinosál
 26. 10. 2019 Tábornické promítání Sál Dr. Rennera

Listopad
 30. 11. 2019 Adventní jarmark Náves

Prosinec
 6. 12. 2019 Mikulášský košt
  mladých vín Sál Dr. Rennera
 7. 12. 2019 Adventní dílničky Kinosál
 14.–16. 12. 2019 Vánoční výstavka Sál Dr. Rennera
 bude upřesněno Zpívání pod
  vánočním stromem Náves
 26. 12. 2019 Štěpánský běh Areál TK
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    S sebou budete potřebovat: 
    pití, vhodné přezůvky a spoustu energie 
 
 

 

Pro více informací volejte na tel. 723 015 431 
(Marcela Kurucová) 
email: marcela.benova@centrum.cz, FCB 
více na www.dunajek.cz    
 

 

 

 

 

 
Předchozí praxe není nutná 

naučíme se vše 
 

 
zve všechny malé příznivce nejen folklóru 

do  

DUNAJKU 
 
 

Dětský národopisný 
soubor Dunajek 

Dolní Dunajovice 
 

NÁBOR 
NOVÝCH ČLENŮ  

  

Zkoušky každé pondělí a čtvrtek vždy od 16:00 hod. 
tělocvična ZŠ D. Dunajovice 
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se učí společně pracovat v týmu při dosažení společného cíle, 
navzájem si pomáhat, komunikovat s ostatními a vyslechnout si 
názory druhých. Když se podíváme kolem sebe, tak tohle jsou ty 
nejdůležitější věci pro život.
 Z táborů se děti vrací také s celou řadou nových znalostí 
a dovedností. Děti se učí poznávat přírodu, orientovat se podle 
mapy, základům první pomoci a další a další věci. Vše probíhá 
formou her a děti si tak často ani neuvědomují, že se něco učí 
a z tábora si odvážejí i znalosti a zkušenosti, které jim budou 
užitečné i v běžném životě.
 Na správném táboře jsou vedoucí nejen autoritou, ale pře-
devším kamarády a často i vzorem. Nejlépe se přece – a pro 
děti to platí dvojnásob – učíme vlastní zkušeností a příkladem 
v partě kamarádů. A kdo jiný, než starší kamarád může děti 
spoustu věcí naučit. Tohle všechno jsou základní důvody, proč 
každoročně na tábory jezdíme. Je to velmi cenná zkušenost, 
ze které mohou těžit... a těžíme z ní i my, dospělí. Bavíme se 
a ohromně si tyto zážitky užíváme. A jsme za ně rádi. A to v po-
čtu 90ti táborníků už jde o opravdový kus zážitků. Pro ně to 
vlastně celé děláme... můžete se spolehnout, že je to opravdu 
skvěle strávený čas.

Za DNS Dunajek a tým táborníků Marcela Kurucová

Shrek a tajemná cesta

 Letní tábor je úžasné místo, které může dětem přinést hodně 
užitečného. Na našem táboře děti prožily spoustu nevšedních 
chvil. Na samém začátku celotáborové hry se od Kocoura děti 
dověděly, že zlobří území bylo napadeno, Shrek zajat a hrad 
a celé podhradí bylo rozbořeno. Úkolem bylo tedy postavit nové 
městečko včetně hradu a vysvobodit Shreka. Na pomoc dětem 
přispěchal Oslík, Fiona, Krasoň, Kmotřička, Drak, Vlk, Perníček, 
a  další Shrekovi pomocníci. K dispozici bylo kormidlo a kolo 
štěstí, velká dobrodružná mapa celého území s nástrahami 
a úkoly, dle které díky nápověd mohly děti Shrekovi pomoci.
 Samotný pobyt v přírodě je pro děti zážitek. Takové pose-
zení u ohně, pohled na noční oblohu plnou hvězd, cesta lesem, 
výpravy a putování, vaření na ohni... Během roku nemají moc 
příležitostí zažít něco podobného. Tábor je skvělá příležitost, jak 
děti vytrhnout z všedního života, a nabídnout jim něco nového. 
Okouzlující a napínavé zážitky byly doplněny spoustou vodních 
či lesních her a bojovek.
 Tábor je místem, kde děti učíme samostatnosti a odpověd-
nému rozhodování během celého tábora – od rozhodování 
a přemýšlení u hraní her, až po úplně běžný táborový život... Děti 
si nenápadnou formou prohlubují celou řadu užitečných vlast-
ností. Učí se sice samostatnosti, ale na druhou stranu na táboře 
získají důležité zkušenosti v rámci spolupráce s ostatními. Dále 
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Překvapivá volnost

Stabilní pevný 5G internet bez 
závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem na 
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Výlet 
nepočká

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.
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Společenská kronika

Narození

Červen 2019 Adam Bravenec
  Matyáš Michlovský
  Klára Havlásková

Červenec 2019 Matěj Kratochvíl
  Josefína Pohanková
  Elen Kratochvílová

Srpen 2019 Lucie Zábojová
  Břetislav Jirman

Svatby

Červen 2019 David Záboj Dolní Dunajovice
  Radka Bílková Dolní Dunajovice

Srpen 2019 Vladimír Meszároš Brod nad Dyjí
  Darina Vodrážková Dolní Dunajovice

Úmrtí

Červenec 2019 Kateřina Klepáčková 85 let

Srpen 2019 Ludmila Kratochvílová 80 let
  Ludovit Baláž 78 let

Jubilea

Červenec 2019 Marie Vítková
  Jitka Zapletalová
  Libuše Bičanová
  Ludmila Kňourková
  Vladimír Bičan
  Tinka Švejdová
  Vlasta Horáková
  Miroslav Josefík
  Miroslav Grégr

Srpen 2019 Stanislav Stopka
  Miloslav Svoboda
  Marie Martincová
  František Svoboda
  Marie Moravčíková
  Zdeňka Směřičková
  Marie Macharová
  Petr Osička
  Věra Skoumalová

Září 2019
  Rozalie Kňourková
  Vladimír Valerián
  Jarmila Balogová
  Jiří Penčák
  Věra Galová
  Ludmila Tvrdoňová
  Růžena  Válková
  Marie Volaříková
  Josefa Dobšíčková
  Františka Navrátilová
  Rozalie  Karbulová
  Josef Pitra
  Vladimír Štraus



www.dolni-dunajovice.cz

Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, grafickou úpravu nebo 
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