
 
60. VÝROČÍ  OD  PRVNÍCH  HODŮ 

V DOLNÍCH  DUNAJOVICÍCH 
 

 První sobotu a neděli v 
měsíci září jsme opět 
prožili tradiční, tentokrát 
jubilejní dunajovické 
hody. Jsou spojeny se 
zasvěcením místního 
kostela sv. Jiljí. 
 Po letošním srpnovém 
neobvykle chladném a 
vlhkém průběhu počasí, 
jsme se nakonec mohli 
těšit z docela pěkného 
hodového počasí. 
Odpolední teploty byly 
kolem 23°C až 25°C, 

nebylo sice úplně jasno, ale bylo příjemně. Pro porovnání: průměrná srpnová teplota letos 
byla 17,6°C proti obvyklému průměru 20° - 22°C a 
napršelo 167 mm srážek, tj. o 2 mm víc než v rekordním 
roce 2002 (kdy byly povodně v Čechách a v Praze). 
V jiných letech spadne jen 35 - 70 mm srážek.  
 Po sobotním ranním požehnání v kostele tradičně zvali 
stárci občany na odpolední a večerní zábavu v doprovodu 
hudby Šohajky z Dolních  Bojanovic. Odpoledne pak po 
„zpívání“ u stárek přišel průvod stárků a stárek, malých 
dětí z Dunajku, mužáků a ženského pěveckého sboru i 
ostatních krojovaných na taneční parket na náměstí. Tam 
probíhala hodová zábava s tradičním vítáním hostů z 
blízkých i vzdálených obcí. Jen je škoda, že se neobléklo 
víc starších občanů do krojů, jako tomu bylo při 50. 
výročí. 
 Pro místní obyvatele i návštěvníky jsou naše hody 
docela příjemným a ne všude viděným zážitkem. Můžeme 
být  spokojeni, že  u nás  žije tradice  hodů  a zbývá 
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nám jen přání, aby se i v budoucnu našlo dost 
obětavých a zapálených lidí, kteří dokáží při všech 
potížích zorganizovat takové pěkné slavnosti. 
Uvědomme si, že na organizaci je zapotřebí nejméně 50 
obětavých lidí. 
 V neděli opět po zvaní stárků za doprovodu 
jiné hudby – Pivoňky z Hlohovce – pokračovala zábava 
už za podstatně menší návštěvy – většinou domácích  
bez hostů až do pozdních nočních (nebo brzkých 
ranních) hodin. Po několika letech odmlky se opět našla 
skupina bývalých stárků a stárek, která před půlnocí 
„převzala“ řízení hodů. 
Těšíme se na příští, věříme, že zdařilé hody. 

Filip Hron 
Další foto z hodů je možné si prohlédnout na 
internetové adrese: http://Luboshron.foto24.cz 
 
 

Vážení spoluobčané, 
blíží se čas nových komunálních voleb a je nutno provést malou rekapitulaci a 
zhodnocení stávajícího volebního období 2002 – 2006. V následujících řádcích 
předkládám ke zhodnocení naši snahu a práci pro naši obec.  
 Nejdříve ze všeho se musí začít schváleným rozpočtem obce, kde je stanoveno, jakým 
způsobem bude s finančními prostředky přidělenými obci nakládáno a do čeho mohou 
být vloženy.  
 Největším zatížením rozpočtu byly v posledních letech splátky úvěrů ve výši 
7,25 mil. Kč od SFŽP Praha a 10 mil. Kč od Komerční banky Břeclav, které byly 
poskytnuty na výstavbu ČOV a kanalizace, kdy obec splácí každoročně částku ve výši 3 
mil. Kč. K 1.1. 2007 bude dluh u SFŽP Praha splacen včetně úroků, u KB Břeclav nám 
zůstává ke  splacení 5 mil. Kč. Další část rozpočtu je využita na provoz a údržbu obce. 
Zůstatek lze využít na  investice či rekonstrukce. Ale i přes vysoké závazky se nám 
podařilo najít peníze na díla, která sice nejsou vidět, ale jsou velmi potřebná pro chod 
obce.  
 Jsou to rekonstrukce kanalizačního řádu a prodloužení vodovodního řádu na ulici U 
Vodárny. Dále pak opravy chodníků a vozovek, na které byly vyčleněny nemalé částky. 
Jen namátkou rekonstrukce a údržba kanalizačního řádu na ul. Sklepní včetně výměn 
obrubníků, rekonstrukcí parku, ulice Zahradní, část ulice Příční, zhotovení shybky na 
oddělení balastních vod na ul. Poštovní, provedení sdružené kanalizační přípojky na ul. 
Pod Vápenkou, oprava chodníku na ul. Hlavní, provedení kanalizačních přípojek na ZŠ a 
MŠ Dolní Dunajovice, objektu sociálního zařízení na náměstí, objektu Bílé růže obec 
vyšly na celkovou částku v hodnotě přibližující se  12 mil. Kč. Objekt sociálního zázemí 
na náměstí byl úpravami rozšířen k lepšímu využití pro pohodlí občanů a pořadatelů 
různých akcí. 
 Nemalé finanční prostředky byly vloženy do budovy ZŠ Dolní Dunajovice, kde byla 
provedena izolace vnitřních stěn proti vlhkosti, demolice starých budov včetně skleníku 
na školním dvoře, celková rekonstrukce školní kuchyně, všechny třídy byly postupně  
vybaveny  novými  lavicemi,  včetně kateder,  upraven dvůr na hřiště a  v  



neposlední řadě provedena výměna střešní krytiny na celé školní budově. Bohužel bez 
tělocvičny, kde je ve velmi špatném stavu krov. Po posouzení statikem byla doporučena 
výměna krytiny až po jeho rekonstrukci. Do výdajů na provoz, opravy a vybavení školy 
obec investovala částku přes 7,5 mil. Kč 
 Na rekonstrukci bývalého hřiště, dnes nazvaného „Sportovní areál“, kde po úpravách 
vznikla dvě travnatá hřiště, byly vybudovány dva antukové tenisové kurty, volejbalové 
hřiště, postaveny nové kabiny, byly vynaloženy nemalé finanční prostředky včetně dotací 
JmKr a Transgasu. Na této akci se podíleli i členové TJ Sokol. Areál je k dispozici nejen 
členům TJ Sokol, který jej má v pronájmu od obce, ale celé veřejnosti včetně školy pro 
vyžití mládeže. Pro nejmenší bylo vybudováno dětské hřiště za školní jídelnou. 
Všeobecně lze konstatovat, že do aktivit směřujících ke sportovnímu vyžití občanů obec 
uvolnila částku přes 5 mil. Kč. 
 Obec každoročně přispívala na opravy  kostela Sv. Jiljí.  
 Místní knihovna byla vybavena internetem pro veřejnost, dovybavena regály na knihy 
a stoly pod počítače.  
 Pro lepší využití separovaného tříděného domovního odpadu byl zřízen sběrný dvůr, 
kde  se třídí plasty dle barev, sbírají staré hadry, sklo a papír. Probíhá pravidelná údržba 
zeleně v obci, péče o hřbitov a jiné drobné udržovací práce. 
 Zastupitelstvo obce spolupracuje s obcí Horní Dunajovice, vzájemně jsou 
navštěvovány  kulturní akce obou obcí, a zástupci Dolních Dunajovic se zúčastňují  
turnaje v nohejbalu v Horních Dunajovicích. Nadále trvá dlouholetá spolupráce s 
družební obcí Dechtice. 
 V tomto volebním období se uskutečnily rovněž dvě významné události pro naši 
obec. Ta první byla návštěva pana prezidenta Václava Klause s manželkou a pana 
prezidenta Rakouské republiky Hanse Fischera s manželkou při příležitosti slavnostního 
otevření „Domu Dr. Karla Rennera“, nad kterým měli záštitu a který byl bezplatně 
darován obci. Obec měla možnost prostřednictvím starosty poděkovat za tento velkolepý 
dar rakouských občanů. 
 Další neméně významnou událostí pro obec byl akt, kdy byl  Parlamentem ČR udělen 
Obci Dolní Dunajovice prapor, který je v současné době zhotovován. 
 Při příležitosti návštěvy bývalých německých obyvatel vesnice o svátku Božího těla 
byla rozšířena a podepsána dohoda o vzájemné spolupráci při údržbě místního hřbitova. 
Panu  Prof. Hansi Ledererovi bylo při  příležitosti jeho životního jubilea uděleno čestné 
občanství za velmi dobrou spolupráci a zdokumentování historie obce. 
 Byla zhotovena propagační skládačka obce a natočeno DVD o Dolních Dunajovicích, 
které je v českém a německém jazyce. 
 Obnovení dětského souboru Dunajek dává možnost kulturního vyžití i těm 
nejmenším.  
 Komplexní pozemková úprava, která je prováděna firmou Geocard CZ Brno je již u 
konce a čeká na zápis do Katastru nemovitostí v Mikulově. Zde byly dány do pořádku 
majetkové vztahy mezi státem a občany, což vyžadovalo nemalé pochopení a vstřícnost 
všech zúčastněných. 
 Závěrem bychom chtěli  všem spoluobčanům poděkovat za přízeň a důvěru, kterou 
nás po celé volební období provázeli a nejvíce těm, kterým není a nebyla lhostejná 
budoucnost naší obce. 

František Bařina, starosta obce 



DUNAJEK o prázdninách 2006 
 Letošní léto jsme s dětmi z Dunajku zahájili již začátkem června, kdy jsme se 
zúčastnili folklorního festivalu v Jablůnkově.  
 Ty pravé prázdniny jsme pak spolu prožívali až v srpnu, kdy hned první týden 
jsme ještě společně s 
dalšími dětmi z 
Dunajovic strávili 
týden na soustředění 
v Nesměři u Velkého 
Meziříčí, kde jsme si 
správně užili týden na 
táboře, kde nechyběly 
bojovky, hry, zpěv, 
tanec, výlety, karneval 
a spousta další 
zábavy. 
Celotáborovou  hrou 
nás provázel Král 
Oxilián a jeho 
pomocník v dobrém i 
zlém Pan X. A ti nám 
připravili spoustu zapeklitých situací. Museli jsme pro něj a pro jeho lid stavět 
obydlí, vyrobit mu oblečení, sehnat pro něj peníze. A protože jsme všechno zvládli, 
závěrem tábora jsme našli i vytoužený poklad, o který jsme se zcela dobrovolně i s 
králem rozdělili. Tak doufáme, že třeba až přijedeme příště, zřícenina hradu 
Temlštejn, která byla původně jeho domovem, a kam jsme všechny naše dary museli 
odnosit, bude řádně rekonstruována.  
 Tábor utekl velmi rychle a my jsme začali chystat již II. d ětské krojované 
hodečky v Dolních Dunajovicích. „Co děláš, co robíš, ty naša stárečko…“ zaznělo 
před domem hlavní stárečky Karolíny Čížové v den hodečků od hlavního stárka 
Ladislava Meszároše. Letošní hodečky připadly na sobotu 19. srpna. Nejen slunečné 
počasí, ale hlavně spousta krojovaných dětí přispěla ke krásnému krojovému 
průvodu, který od hlavní stárečky pokračoval ke starostovi obce žádat o hodečkové 
právo. V tento sváteční den jsme přivítali 8 dětských folklorních souborů nejen z 
regionu, ale i z dalekého Jablůnkova. V celé kráse svých krojů se jednotlivé soubory 
předvedly se svými pásmy na tanečním parketu. Letos již bylo patrné, jak tradiční 
hodové zvyky - nejen přivítání přespolní chasy, sóla či vrtěné - již našim dětem 
nejsou cizí a nejen rodiče mohou být na své děti oprávněně pyšní. Celé odpoledne 
doprovázela k tanci a poslechu všechny příznivce, návštěvníky a hosty dechová 
hudba Hornobojané.  
 Velký dík patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem snažili a hlavně přispěli 
pomocnou rukou k tomu, aby se i tyto hodečky vydařily.    
        DNS Dunajek 
 



Komunální a senátní volby 2006   
se uskuteční 20. a 21. října 2006, případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční 
27. a 28. října 2006 
 Pro volby do zastupitelstva Obce Dolní Dunajovice bylo zaregistrováno 
5 kandidátních listin volebních stran. 
  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: 
 Voleb se mohou zúčastnit všichni občané ČR, kteří mají trvalé bydliště v Dolních 
Dunajovicích, jsou starší 18 let a přinesou si s sebou platný občanský průkaz nebo pas.     
 V minulých volbách se ukázalo, že k volbám přišli spíše lidé dříve narození. Patří jim 
dík za zájem o dění v obci, ale zároveň apelujeme na mladší ročníky, aby se zúčastnily 
voleb v hojnějším počtu. Nyní jde o život vaší obce, sami vybíráte představitele, kteří ji 
povedou a budou reprezentovat. 

       Mgr. Josef Hasník 

TÝDEN   KNIHOVEN 
  V měsíci říjnu probíhá každoročně akce zvaná Týden knihoven. V tomto týdnu 
knihovníci pořádají různé besedy, soutěže a výstavy, a tak seznamují obyvatele obce s 
činností jejich knihovny. 
 I u nás v tomto týdnu proběhne spousta podobných akcí hlavně s mládeží, neboť je 
třeba, aby se děti více věnovaly čtení a práci s knihou. Je to potřebné pro jejich studijní 
výsledky, celkový přehled i zábavu. Proto začínáme besedovat už i s malými  dětmi z MŠ 
i jednotlivých  tříd základní školy až po ty nejstarší v 9. třídách. 
Kromě besed uspořádáme i výstavu výtvarných prací. Ve dnech 3. a 5. října od 14 hodin 
proběhne „den otevřených dveří“, kdy si může každý zájemce knihovnu prohlédnout a 
snad i vybrat knihy, které by ho zajímaly. Aby bylo z čeho vybírat, půjčujeme knihy z 
výměnného fondu z Břeclavi. V srpnu jsme dovezli 140 knih – od atlasů a encyklopedií, 
detektivních příběhů a románů po pohádkové knihy a říkadla pro děti. Jako „dáreček“ pro 
čtenáře koncem září nakoupíme další knihy, s jejichž názvy a spisovateli vás seznámíme 
na vývěsce u školy.  
 A ještě několik údajů z činnosti knihovny za minulý rok.  
 Knihovnu navštěvovalo 159 čtenářů, z toho 67 dětských. Během roku bylo půjčeno 6 
675 knih a 442 časopisů, které odebíráme i v letošním roce – Sluníčko, TOP magazín pro 
dívky, Zahrádkář, Naše kočky, Jezdectví a Dům a zahrada. Internet v knihovně navštívilo 
248 zájemců. Poplatky i pro letošní rok zůstávají stejné – 20 Kč pro děti do 15 let, 50 Kč 
pro dospělé na celý kalendářní rok.  

Miroslava  Lačíková, vedoucí knihovny 



INFORMACE OBECNÍHO Ú ŘADU 
Platby za svoz komunálního odpadu prostřednictvím SIPO za 3. čtvrtletí byly provedeny 
v měsíci září, za 4. čtvrtletí budou provedeny v měsíci říjnu 2006. 
Platba místního poplatku za psy pro rok 2007 bude provedena v inkasu v lednu 2007.  Kdo 
z občanů chce poplatek nadále platit prostřednictvím složenky, nechť tuto skutečnost nahlásí 
do 31.10.2006 v kanceláři OÚ, popř. na tel. 519 517 105.  
V kanceláři OÚ  je možné za 250 Kč zakoupit DVD o obci Dolní Dunajovice. Komentář je 
v českém a německém jazyce. 
OÚ upozorňuje opětovně některé občany,  kteří svým chováním ohrožují zdraví své i svých 
spoluobčanů, porušují zákon a znečišťují životní prostředí, na přísný zákaz pálení 
domovního odpadu včetně plastů, využijte raději sběrného dvora. 
 

VINOBRANÍ  V MINULOSTI 
 Nastal čas vinobraní, proto pokládám za vhodné seznámit čtenáře s tím, jak probíhalo 
vinobraní před několika desítkami let, jak je líčí zpráva bývalého ředitele školy A. Grosse:  
 „Když přišel podzim, rozdával plnými hrstmi. Otava, brambory a kukuřice byly svezeny a 
ovoce sklizeno. Hrozny dozrály a mohla začít sklizeň. Ve sklepích zavládl rušný život. Čistily 
se lis, moštovač, kádě, putny a džbery. Až byly všechny přípravy u konce, pak teprve mohla 
začít sklizeň. Již od rána jsou všichni na nohou, věrni hlavnímu heslu otců: „Kdo nenabere 
seno vidlemi, nepomlátí obilí a o vinobraní nevstává brzy, uvidí, jak se mu (zle) povede v 
zimě.“ 
 Hustá mlha ležela ještě ráno nad krajinou. Vinař hledí toužebně na vycházející slunce, 
které konečně roztrhá chuchvalce mlhy a teple rozestře své paprsky na vinohrady.  S 
vyzváněním jedou koně do vinohradů. Každý sběrač má přidělený vlastní řádek a starostlivě 
obírá každý keř. Ty nejkrásnější hrozny jsou položeny stranou na listy   a na konci sklizně 
rozděleny mezi sběrače. Džbery jsou naplněny hrozny a ty jsou buď prolisovány, nebo 
rozdrceny. Takto získaná šťáva z hroznů je nalita do kádí. Až je káď plná, uzavře se víkem. 
Všechny kádě jsou naloženy na vozy a upevněny železnými řetězy.  
 Celý náklad se pak převeze do sklepů. Na jednu připravenou káď je položen žebřík a po 
něm se válí bečky dolů do sklepa. U některých sklepů je otvor, kterým se prostrčí mříž, přes 
niž teče rmut do kádě.  
 Přišla poslední pauza při vinobraní, všichni sedí pohromadě a pojídají sýr s chlebem a 
žízeň hasí hroznovou šťávou. Přitom si užijí často legrace. Jsou vyprávěny vtipy, lidé se 
smějí, laškují a nezřídka zazní veselé moudrosti zpívajících sběračů. A teprve až večer, když 
se všichni vrátí, se podává teplé jídlo.  
 V pozdních večerních hodinách jde vinař do sklepa a rmut vylije do lisovacího koše, 
položí na něj zástrčku a lisování začíná a trvá často až do brzkého rána. Sladká šťáva crčí přes 
výpusť lisu do nádoby. Síto zachycuje zrníčka hroznů. Šťávou se pak přes nálevku plní sudy. 
Rmut je dobře vylisován, když z něj neteče již žádná šťáva. Vymačkané slupky z hroznů se 
prosejí na drátěném sítu. Mláto se vyhodí před sklep. V zimě může být použito při uzení 
masa. Případně se na výlisky nalije voda a z toho se vyrobí tzv. „druhák“ na domácí pití.  
 Lisování je namáhavá práce a aby šla od ruky, je „okořeněna“ kachní pečínkou, uzeným 
masem nebo vepřovou pečení. Lisování trvá často 8 až 14 dnů. Když mošt kvasí, nikdo nesmí 
do sklepa. Teprve až je prokvašený, zkouší se burčák. V noci na sv. Martina (11. 11.) se z 
moštu stává víno. To je již téměř čiré a dá se pít. Jazyk a patro jsou přísnými soudci a 
vydávají rozsudek o jakosti letošního vína.“                           

  Stanislav  Lačík 
 



ZŠ a MŠ Dolní Dunaiovice informuje 
 Školní rok 2006 - 2007 začal v naší škole v pondělí 4. září 2006. Přivítali jsme dvacet 
prvňáčků z Dolních Dunajovic, Perné a Brodu nad Dyjí vyučujeme v jedenácti třídách, ve 
kterých je zapsáno 237 žáků. 
 Na naší škole nově působí v učitelském sboru p. V. Zouharová, p. S. Buchtová , 
p. B. Holbová a p. L. Hlávková. Novou provozní pracovnicí je p. O. Svobodová. V mateřské 
školce máme 2 nové učitelky, p. Žaludkovou a p. Paďourkovou. 
 Ve školní jídelně je nová vedoucí p. S. Snášelová. Znamená to tedy, že došlo k výměně 
téměř jedné čtvrtiny zaměstnanců. 
 Co nás čeká v tomto školním roce? Novinkou je především zavedení povinného 
anglického jazyka pro žáky 3. třídy a rozšíření počtu hodin žákům na 2. stupni ZŠ. I v tomto 
případě byly tyto hodiny určeny pro výuku cizího jazyka. Další změnou je i výuka tělesné 
výchovy v 8. a 9. třídách. Důvodem je maximální využití vybudovaného sportovního areálu v 
obci, proto je Tv vyučována ve dvouhodinových úsecích. 
 Pro všechny žáky vyučující plánují exkurze, divadla, výchovné a vzdělávací programy, 
výlety. Pro žáky 7. třídy bude opět organizován lyžařský výcvikový kurs v Horní Bečvě. Jsou 
připraveny různé zájmové kroužky. Pedagogičtí pracovníci aktivně připravují školní 
vzdělávací program, podle kterého budou od příštího školního roku vyučováni žáci 1. a 6. 
třídy. 
 Byla opět zřízena dvě oddělení školní družiny - v Dolních Dunajovicích a v Pemé. 
 V průběhu prázdnin byla vymalována část školní budovy, bylo zmodernizováno 
počítačové vybavení pro naše žáky. 
 Hlavní prázdninovou akcí bylo položení úplně nové střechy na budově Základní školy 
firmou OK Střechy. Celá akce byla financována z prostředků obce Dolní Dunajovice. 
Děkujeme. 

Mgr. lvaniš Miroslav, ředitel školy 
 

 „O prázdninách jsme si hráli, se školou jsme kamarádi“ 
 
 V pondělí 10. 7. 2006 byl poprvé zahájen příměstský tábor pro nás, tj. pro děti z 1. stupně 
ZŠ. Každý den jsme se scházeli v 8 hod. v naší škole. Poté, co jsme se sešli, jsme se všichni 
přesunuli na školní dvůr. Tady jsme hráli různé hry a dostali jsme dopolední svačinku. Když 
jsme měli žízeň, dostali jsme buď limonádu, čaj nebo mlíčka. 
 Na oběd jsme chodili okolo 12. hodiny do školní jídelny. Po obědě jsme si šli odpočinout 
do školní družiny. Četli jsme si a povídali. Po odpočinku jsme zase měli program na 
družinovém dvoře.  
 V úterý jsme dopoledne měli šipkovanou s hledáním pokladu a různými úkoly. Odpoledne 
jsme byli unaveni z dopoledního výšlapu a tak jsme si hráli na hřišti za družinou. Ve středu 
jsme jeli na celodenní výlet. Byli jsme v Pasohlávkách na parníku, jeli jsme do Dolních 
Věstonic do muzea a nakonec jsme byli na koupališti v Hustopečích. Po výletu jsme už šli 
domů. Ve čtvrtek jsme plnili šifrované úkoly, odpoledne jsme si hráli za družinou, pak jsme si 
opekli špekáčky u táboráku a nakonec jsme šli Stezku odvahy. Ten den jsme nocovali bez 
maminek v družině ve spacákách. To se nám moc líbilo, i když některé děti se trochu bály. V 
pátek jsme byli na velkém hřišti, hráli jsme hry a dostali jsme diplomy. Odpoledne jsme se 
rozloučili a už jsme upalovali domů. 
 Každý den jsme si užili a byli jsme moc spokojení. Za to jsme chtěli poděkovat všem, co s 
námi ten týden strávili. 

Za všechny děti Daniela Trčková a Michaela Bílková, V. třída 



Společenská kronika     
 

Narození 
 

Červen 
Amálie   Kováczová 
Matyáš   Stříbrný 
Dominik  Marek 
 

Srpen 
Jiří  Prokeš 
Karolína  Čemanová 
 

Září 
Adam Kuruc 
 

Svatby 
 

Srpen 
Lukáš  Časta        Klentnice 
Eva  Frolichová     Dolní  Dunajovice 
 

Jubilea 
 

Červenec 
Cecília  Klempová  
Miroslav  Josefík 
 

Srpen 
Marie  Tiefenbachová   
Marie  Kmentová  
Drahomíra  Šopáková  
Anna  Hrůzová 
Valerie  Stávková 
Zdeňka  Směřičková 
 

Září 
Jaroslav  Holacký   
Marie  Hrabcová   
Vladimír  Chlup   
Marie  Volaříková   
Alois  Válka   
Zuzana Hasníková 
Rudolf  Musil 
Josef  Pitra 
Františka  Ripperová 
 

Říjen 
Božena  Macháčková  
Marie  Kramářová  
Zlata  Šafářová   
Marie  Bartáková 

 

Úmrtí 
 

Červenec 
Antonín  Masaryk 79 let 
 

Srpen 
Bohuslava  Kryšková  85 let 
Emilie  Malá  83 let 
 

Září 
Jan  Melem  77 let  
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Doučím angličtinu 
po dohodě na 
telefonním čísle 
724787813 
 

AEROBIK 
Každé úterý a 
čtvrtek od 19 hodin 
se koná v tělocvičně 
ZŠ cvičení pro ženy  
 


