
 

 

Dvacet let PZP Dolní Dunajovice 

 

Dne 5. září uplynulo 20 let od zahájení provozu Podzemního zásobníku plynu v Dolních 

Dunajovicích. 

Pro výstavbu PZP bylo vyuţito přírodní loţisko zemního plynu objevené v roce 1973. 

Průzkum loţiska začal vrtem Dunajovice 1 (DUN1), který leţí v bezprostřední blízkosti 

silnice mezi Dunajovicemi a Březím u odbočky k viniční trati Plotny a ukončen byl v 

roce 1977.  

Loţisko je orientováno od severovýchodu k jihozápadu, tj. na spojnici mezi obcemi Horní 

Věstonice, Dolní Dunajovice, Březí. Má protáhlý tvar, délku asi 8 km, šířku 800 m. Leţí v 

průměrné hloubce 1 050 m, s mocností (tloušťkou) 15 aţ 69 m. Podloţí loţiska tvoří vápence, 

nadloţí jílovce. Vlastní kolektorská (skladovací) hornina je tvořena pískovci.  Původní 

geologické zásoby byly vypočteny na 1,6 miliardy metrů krychlových zemního plynu, 

tvořeného z 98 % metanem, při tlaku 10,929 MPa. 

Těţba loţiska započala v roce 1977 a bylo odtěţeno přes 810 mil. metrů krychlových. V 

červenci 1983 bylo loţisko převedeno pod správu JMP Brno a těţba pokračovala aţ do roku 

1985. 

O výstavbě podzemního zásobníku v Dolních Dunajovicích bylo rozhodnuto v roce 1983 

v rámci koncepce rozvoje československého plynárenství. Stal se druhou největší investicí v 

Jihomoravském kraji po Jaderné elektrárně Dukovany a byl zařazen mezi závazné úkoly 

státního plánu přímo sledované vládou ČSSR. 

Stavba byla zahájena v květnu 1985 a měla být uvedena do provozu v říjnu 1988. Během 

výstavby se několikrát měnily termíny ukončení stavby a zahájení provozu. Nakonec se 

podařilo dohodnout, ţe zásobník bude uveden do provozu v září 1989. Ještě před tím však 

bylo zahájeno tzv. předstihové vtláčení plynu do zásobníku v říjnu 1988 a do začátku června 

1989 bylo do zásobníku vtlačeno dalších 230 mil. metrů krychlových zemního plynu. Tím 

byly vytvořeny dobré předpoklady pro dosaţení cílových parametrů – 700 mil. metrů 

krychlových zemního plynu na zásobách a moţnost těţby 7 mil. metrů krychlových za 24 

hodin – v termínu prosinec 1992. 

Hlavním smyslem podzemního zásobníku je těţba uskladněného zemního plynu v 

zimních měsících (tak, aby byla pokryta vyšší spotřeba plynu). Plyn se těţí bez pouţití 

kompresorů, vyuţívá se tlaku plynu uskladněného v loţisku. Plyn se dostává z loţiska na 

povrch pomocí sond. Od sond přitéká plynovody do čtyř sběrných středisek, kde se z plynu 

odlučují kapalné sloţky a suší se tak, aby v něm zůstalo jen povolené mnoţství vody. Ze 

středisek je přiveden plynovody do centrálního areálu, zde se dočistí v mikrofiltrech, změří se 

jeho mnoţství a opouští podzemní zásobník. 

(Dokončení na straně 3) 
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Jednání zastupitelstva obce 
 Dne 30. září se uskutečnilo 14. zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé, kterých 

bylo přítomno 13, byli proti 8 hostům v přesile. Na jednání byly dva, pro budoucnost 

obce, velmi důleţité body.   

 Nejprve bylo projednáno a schváleno zadání nového územního plánu obce. Nový 

územní plán by měl tak být schválen v průběhu příštího kalendářního roku. 

Doporučujeme občanům sledovat informace na úřední desce, aby včas mohli podávat 

připomínky a návrhy při dalších fázích projednávání ÚP. 

 Dalším bodem jednání bylo rozhodování o přijetí půjčky na rekonstrukci kanalizace 

v ulicích Kostelní a Polní ve výši 20 mil. Kč. O přijetí půjčky bylo rozhodnuto, protoţe 

není reálné v blízké budoucnosti získat dotaci na rekonstrukci kanalizace a její 

nedokončení v ulicích Polní a Kostelní brání v případných opravách těchto ulic. Stávající 

rozpočet obce umoţňuje přijetí půjčky v navrhované výši s dobou splácení 10 let. 

 Zastupitelstvo schválilo návrh na rozšíření viniční trati plotny o pozemky kolem 

silnice Březí-Dolní Dunajovice a prodej několika pozemků z majetku obce. 

 Zastupitelé i přítomní občané byli informováni o stavu prací kolem stavby silnice 

R52. V průběhu měsíce listopadu 2009 by se mělo uskutečnit setkání pracovníků 

Ředitelství silnic a dálnic, projektantů a občanů obce. I kdyţ ještě není znám přesný 

termín, vyzýváme občany, aby se na setkání dostavili a nechali se informovat těmi, kteří 

připravují tento velký zásah do krajiny v bezprostředním okolí obce. Sami se tak budete 

moci přesvědčit, jak moc se rozcházejí informace ve sdělovacích prostředcích od 

skutečnosti.  
Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

Informace OÚ 

- protoţe obec se stane od 1. ledna 2010 plátcem DPH, zvýší se v příštím roce sazba 

stočného o DHP 

- bylo provedeno vydláţdění uličky mezi ulicemi Zahradní a Polní. Jiţ v době výstavby 

byla zničena část budovaného oplocení. Vyzýváme především obyvatele ulice Polní, aby 

si všímali těch, kteří obecní zařízení poškozují. 

- obec ţádá občany, aby i v letošní zimě prováděli úklid sněhu na chodnících kolem 

svých domů. Obec totiţ nemá prostředky na zajištění úklidu všech chodníků. Pokud by 

obec měla zajistit jejich úklid, muselo by dojít k výraznému zvýšení daně z nemovitostí, 

aby obec získala potřebné finance k nákupu techniky a na mzdy.  

 

Informace České pošty   

 

 Vedoucí pošty, ţádá občany, aby si označili domovní schránky jmény osob, kterým 

má pošta na uvedenou adresu doručovat zásilky. Pokud bude schránka označena 

jmenovkou např. Novákovi, bude tam pošta vhazovat všechny zásilky osob s příjmením 

Novák – Nováková. Pokud bude schránka označena jmenovkou např. Jana Nováková a 

Petr Novák, bude do ní pošta vhazovat zásilky pouze s těmito jmény. Jedná se hlavně o 

doručování zásilek se zeleným pruhem, kdy vhozením do schránky nastává tzv. fikce 

doručení. 

 Prosíme proto občany, aby si schránky označili způsobem podle svého uváţení. 
Vedoucí pošty Dolní Dunajovice 



Zásoby plynu se vytvářejí v letních měsících, kdy je spotřeba plynu menší. Zemní plyn 

přicházející z Velkých Němčic (z odbočky tranzitního plynovodu vedoucího z ruských 

nalezišť do západní Evropy) je po vstupu do centrálního areálu podzemního zásobníku 

dočištěn v mikrofiltrech a je změřeno jeho mnoţství. Kompresory je stlačen na potřebný tlak 

(aţ 13 MPa), ochlazen a plynovody přiveden na čtyři střediska. Na střediscích, je plyn 

rozdělen mezi plynovody vedoucí k jednotlivým sondám, přes které se dostane do loţiska. V 

loţisku je uskladněn aţ do doby těţby. 

Vzrůstající spotřeba zemního plynu a především poţadavek na vyšší denní vytěţené 

mnoţství plynu vedly v následujících letech k rekonstrukcím technologického zařízení. 

První významnou rekonstrukcí v letech 1993 a 1994 byla výměna řídicího systému pro 

ovládání technologie, čímţ se výrazně zvýšila spolehlivost celého zásobníku. Následovala 

výměna odvodňovačů na plynových přípojkách sond za výkonnější a tím se zlepšilo 

odlučování vody z těţeného plynu. 

Zcela zásadní rekonstrukce technologie na sběrných plynových střediscích proběhla v 

letech 2000 aţ 2002. Těţební technologie, do té doby namontovaná ve venkovním prostředí, 

byla demontována a odvezena mimo středisko. Na kaţdém středisku byla postavena 

zateplená technologická hala a do této haly bylo zařízení zpět namontováno. Tím se dále 

zvýšila spolehlivost zásobníku a těţební výkon vzrostl na 12 mil. metrů krychlových za 24 

hodin.  

V roce 2005 proběhla výměna plynovodů průměru 250 mm za plynovody průměru 400 

mm mezi centrálním areálem a středisky. Rovněţ plynové přípojky průměru 80 mm mezi 

středisky 1 a 2 a příslušnými sondami byly nahrazeny přípojkami průměru 150 mm. Celkem  

bylo vyměněno 21 km potrubí. 

Všechna tato opatření směřovala ke zvýšení denního těţebního výkonu podzemního 

zásobníku a zvýšení mnoţství skladovaného plynu. Ţe je to moţné potvrdil dlouhodobě 

prováděný průzkum sond a loţiska.  

V roce 2005 byla rovněţ provedena výměna technologie pro měření mnoţství vtláčeného 

a těţeného plynu. Všemi těmito rekonstrukcemi bylo dosaţeno současných parametrů 

dunajovického zásobníku, tzn. skladované mnoţství plynu  860 mil. metrů krychlových a 

těţební výkon 15,5 mil. metrů krychlových za 24 hodin. Těmito parametry i do budoucnosti 

zůstává PZP Dolní Dunajovice největším a nejvýkonnějším zásobníkem na zemní plyn v 

Česku. 

Mimo rekonstrukce technologického zařízení byla zásadním způsobem zvýšena 

bezpečnost proti vniknutí nepovolaných osob do všech objektů zásobníku. Nové oplocení je 

pro běţného narušitele nepřekonatelné. Navíc při kontaktu s plotem je okamţitě informována 

ostraha a na příslušné místo se natočí minimálně jedna kamera, která celý incident 

zaznamená. Kamery jsou umístěny i na dalších místech technologie včetně všech sond.  

Letošní „plynová krize“ potvrdila opodstatněnost a nezbytnost zásobníků na zemní plyn. 

V lednu v době kdy spotřeba zemního plynu v Česku byla přes 50 mil. metrů krychlových za 

24 hodin, bylo ze zásobníků dodáváno 33 mil. a z těchto 33 mil. bylo 15 mil. metrů 

krychlových z PZP Dolní Dunajovice. Pokud by v ČR nebyl k dispozici tento těţební výkon 

projevila by se „krize“ podobně jako na Slovensku. 

Podzemní skladování plynu je perspektivní a dále se rozvíjející část plynárenství. Vedení 

společnosti RWE, které patří šest zásobníků v Česku, proto rozhodlo o dalších významných 

investicích do podzemního skladování. Týká se to i PZP Dolní Dunajovice, kde by v 

nejbliţších pěti letech měla proběhnout zásadní rekonstrukce v řádu stovek milionů euro.  
 Vladimír Valerián 

 



Jako na houpačce 
 Několik vět k letošním hodovým oslavám patrona našeho kostela, sv. Jiljí. Mnozí z 

nás si museli připadat, alespoň chvílemi, opravdu jako na houpačce. Alespoň já jsem 

takový pocit měl často.  

 Ale začnu od začátku. 

Jiţ několik týdnů před hody 

se začíná scházet zdravé 

jádro chasy, aby se 

postupně dohodli na mnoha 

detailech, kdo co zařídí a 

také, aby se sladili v tanci a 

zpěvu čemuţ významně 

pomohla „teta Květa 

Škápiková“ ze souboru 

Palava. Přes počáteční 

drobné nejasnosti, jsem se 

velice rychle a s 

uspokojením všech okolo 

dohodl s většinou členů chasy na podpoře a ţe spolu hody z pozice chasy nachystáme, 

nebojíme se toho a zvládneme to. V tu dobu tam chodilo vţdy ca 14-16 členů z 

konečných 21. To, ţe loni zvolený hlavní stárek odstoupil, přeci není důvod k tomu, aby 

se hroutila celá chasa. Měl jsem radost, alespoň jsem to tak cítil, kdyţ mne všichni mladí 

přítomní akceptovali jako garanta a autoritu, která za ně bude aţ do konce hodů 

vystupovat a samotnou chasu reprezentovat v komunikaci s obcí, pořádající organizací, 

panem farářem a se všemi, které je potřeba oslovit a poprosit o pomoc. Slíbil jsem jim 

také samozřejmě, ţe pohlídám takzvaný chasovní rozpočet. A tak se také stalo! Ale o 

tom aţ později. 

 V průběhu krásného předhodového období se podařila zajistit, věřím, ţe krásná mája 

z blízké lokality od Drnholce, zajistit dopravu stromů a víno formou spozorského daru 

od Vinofruktu a.s., dalamánky od p. Šmída z pekárny. Tesaři byli ze Zaječí, kovářské 

práce opět bravurně zvládl Franta Kališ, jeřáb na postavení máje a spoustu dalších 

drobností. Kam jsem přišel, všude jsem se setkával pouze s nadšenou podporou a chutí 

pomoci, které si chasa upřímně váţí. Všem tímto ještě jednou mockrát děkuji, protoţe je 

skvělé, kdyţ vesnice táhne za jeden provaz.  

 Všichni jsme si přáli, aby i to počasí nám pomohlo a veškeré naše snaţení 

nezbouralo. Také si s námi však zahoupalo. V sobotu dopoledne, kdy jsme si zašli do 

kostela pro poţehnání a procházeli polovinu vesnice, abychom všechny pozvali na 

hodovou zábavu, nás déšť vytrvale smáčel. Postupně však pršet přestávalo, a kdyţ se 

odpoledne obloha začala protrhávat, nálada byla hned lepší. I přes nejisté počasí však na 

odpolední a večerní zábavu přišlo přes tisíc lidí a myslím, ţe takovou hodovou návštěvu 

nám závidí mnoho obcí z blízkého i vzdáleného okolí.  

 Zdálo by se, ţe vše proběhlo, jak mělo, zábava byla skvělá, přivítali jsme několik 

přespolních chas, a hody nemohly dopadnout lépe. Ne vše se chase podařilo na 100% a 

naše hody měly také své šrámy. Problém nastane vţdy, pokud někteří členové party 

začnou svým chováním narušovat zábavu ostatním. Stalo se i u nás. Došlo ke 

zbytečnému pošťuchování mezi stárky a padla i zcela zbytečná facka, na kterou se těţko 



zapomíná. Projevila se i jistá arogance a dokonce sprosté chování nejen uvnitř chasy, ale 

co je nejhorší, i k našim starším spoluobčanům a hostům pozvaným z okolních obcí. Je 

to ostuda především těch špatně vychovaných jednotlivců, která však vrhá stíny na 

snaţení všech těch 80% slušných lidí, kteří se naopak snaţili zanechat co nejlepší dojem. 

 

Rozpočet 

 Několik let pozpátku jsme byli 

informováni, jak je nutno chasu 

hlavně finančně podporovat a bez 

podpory obcí a organizací tu 

krojovaná tradice můţe zaniknout. 

Měl jsem takový pocit, ţe se z 

toho stává „byznys“ a vţdy mně 

vadilo, ţe není jasný a čitelný 

výstup od chasy ve smyslu kolik 

peněz se spotřebuje a na co,  kolik 

peněz se vybere a za co. Jinými 

slovy vţdy chyběl rozpočet s 

výdaji a příjmy! Také proto jsem 

se do práce s chasou pustil a dnes je moţno takový detailní rozpočet na vyţádání 

předloţit. Jen ve stručnosti: 

Aby bylo moţno uhradit náklady před hody, byla pouţita vratná záloha od obecního 

úřadu. Veškeré náklady chasy byly 35 200,-Kč. Všechny příjmy chasy činily 37 200,-Kč 

 Jen na vysvětlenou musím uvést, ţe v nákladech jsou zahrnuty všechny poloţky od 

nejmenších jako galanterie na sóla, krepáky, jeřáb, kovář, občerstvení, aţ po největší, 

coţ jsou dřevo na májky a máju, zapůjčení krojů nebo záznam na kameru a tvorba DVD 

pro všechny členy chasy! Je nutno také uvést, ţe spoustu prostředků bylo ušetřeno díky 

našim sponzorům, Vinofrukt a.s., Pekařství pana Šmída, p. Mirka Lukáše a p. Tomáše 

Ostříţka, kteří pomohli s vínem, svačinami, a dopravou. Ještě jednou díky. 

 V příjmech jsou tyto poloţky: Zvaní po dědině po oba dva dny 18 400,-Kč a tři sóla a 

hošije po oba dva dny 18 800,-Kč. Zůstatek 2 000,-Kč byl chasou věnován do kostela 

jako poděkování za poţehnání a předán našemu novému panu faráři Kohoutkovi po mši 

v neděli týden po hodech. 

 Z tohoto stručného výčtu je zřejmé, ţe není potřeba finančně kohokoli zatěţovat, 

pokud však nebude dopředu dohodnuto, k čemu budou nashromáţděné prostředky 

pouţity. Například by bylo jen dobře, kdyby se podařilo našetřit prostředky a začít 

nakupovat kroje pro naše budoucí dunajovské chasy. 

 Nakonec bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se jakýmkoli i drobným 

způsobem podíleli na přípravách a průběhu našich tradičních hodů.  

Nesmím také zapomenout na přání našemu novému hlavnímu stárkovi, Ondrovi 

Lukášovi. Tedy pevné nervy, Ondro a přeji Ti, aby jsi poskládal takovou chasu, s kterou 

se bude dobře pracovat a která tě nezklame a nepodrazí a naopak pomůţe vţdy, kdyţ 

budeš potřebovat. 

 (Vše si můţete připomenout ve fotogalerii na internetu. Odkaz je na stánkách obce) 

Luboš Hron 

 



Základní škola a Mateřská škola  

na začátku nového školního roku 2009/2010 
 V úterý 1. září potěšení po hodech a odpočinutí po krásných prázdninách dorazily 

děti opět do lavic. Do základní školy 201 ţák, do mateřské školy 49 dětí. 

 Nejvýznamnější den to byl pro 20 prvňáčků v Dunajovicích a 8 v Perné. Doprovodili 

je rodiče i prarodiče, u nás ve škole je přivítali ţáci 9. třídy s paní učitelkou Osičkovou a 

panem ředitelem Ivanišem. V Perné zahajujeme školní rok pro místní prvňáky a druháky 

v kapli za přítomnosti pana starosty Michlovského, třídní učitelky paní Štanclové, 

zástupkyně ředitele paní Šlosarové a vychovatelky paní Khunové. Troufám si tvrdit, ţe 

jsou to pro všechny zúčastněné velmi příjemné chvíle. 

 Od 2. 9. běţí ve škole vše podle pravidel a řádu, který je pro zdravý vývoj dětí 

v kaţdém věku velmi důleţitý. Kromě učení a povinností z toho vyplývajících, pro děti 

je i v tomto školním roce naplánována spousta akcí, které rozšiřují dovednosti a chování 

ţáků v oblasti kulturní, sportovní a přírodovědné. 

 V mimoškolní činnosti spolupracuje s učiteli výbor SRPŠ, který zaslouţí velké 

uznání a mimo jiné rodiče pozve 5. 10. na plenární schůzi SRPŠ do školy. 

 Děti z 1. aţ 3. třídy navštěvují druţinu, všechny se mohou stravovat ve školní jídelně. 

Dotace státu na „Školní mléko“ byla obnovena, budeme opět ráno prodávat mléko za 3,- 

Kč, jogurt za 3,- Kč a lakrumáček za 4,- Kč. Zájem dětí je velký. 

 Sloţení pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců ZŠ a MŠ je téměř stejné, 

jediným nováčkem je slečna Michaela Závodyová z Drnholce, která je v tomto školním 

roce vychovatelkou ve školní druţině. 

 Všem pracovníkům a všem dětem přeji v tomto školním roce co nejvíce úspěchů, co 

nejméně problémů, pokud moţno ţádné nemoci nebo zranění a dobrou spolupráci školy 

a rodiny.        vedení ZŠ 

 

Mateřská škola 

 Nový školní rok 2009/2010 jsme zahájily 1. září s počtem dětí 49. Pedagogické 

obsazení zůstalo stejné, pouze u provozních zaměstnanců jsme nově obsadily místo 

pomocné kuchařky. Téměř celá budova MŠ je nově, barevně vymalována, třída Motýlků 

je vybavena novým nábytkem. Také školní zahrada byla doplněna novými hracími 

prvky, které dělají radost všem dětem. Za realizaci děkujeme společnosti RWE.  

Celý kolektiv se těší na dobrou práci s dětmi, na výbornou spolupráci s rodiči, na 

společné akce, při kterých se všichni skvěle pobavíme. 
Vladimíra Šomanová ved. uč. a kolektiv MŠ 

Místní vinobraní 

 Český zahrádkářský svaz ve spolupráci s Obcí Dolní Dunajovice uspořádal dne 19. 9. 

2009 druhé „Místní vinobraní“. Akce to byla velmi zdařilá i díky sponzorům a občanům, 

kteří nám velmi ochotně pomohli.  

 Touto cestou děkujeme – Tenisovému klubu Dolní Dunajovice, Pizzerii 

„LUCIANO“, DNS Dunajek, manţelům Olze a Josefu Pitrovým, Muţskému a ţenskému 

pěveckému sboru, římskému oddílu „MARKOMÁNIA“, p. Vrábelovi, p. Zámečníkovi, 

p. Hudčekovi, paní Hronové, paní Šebestové, cimbálové muzice „Píšťalenka“ a 

v neposlední řadě všem vinařům, kteří dodali vzorky na vinobraní.   

Petr Holec, ČZS 

 



Slavnosti vína 
V sobotu 8. 8. 2009 se uskutečnil 8. ročník Letních slavností vína pořádaný občanským 

sdruţením Tenisový klub Dolní Dunajovice. Na letošní výstavě se prezentovalo více neţ 400 

vzorků vín, někteří místní vinaři vyuţili moţnost vlastní prezentace v připravených stáncích. 

Dechová hudba Petrovanka, domácí Muţský a ţenský pěvecký sbor, dětský soubor 

Dunajek, kapela Merllin a také nádherné počasí přispěli ke kulise, která tento ročník řadí 

mezi nejúspěšnější. Poděkování patří všem, kteří tuto akci podpořili dobrým vínem, pomocí 

při přípravách a organizaci, účinkujícím i těm, kteří se přišli pobavit. Jménem členů 

tenisového klubu bych rád vyzdvihl jedno jméno a to Václav Šuba, který je duší a hnacím 

motorem nejen u této akce, ale i u většiny ostatních aktivit tenisového klubu. 

Výnos ze slavností bude opět věnován do sportu, na dobudování sportovního areálu, 

podporu mládeţe v tenise i kopané. Tímto bych chtěl vyzvat rodiče, kteří mají zájem, aby 

jejich dítě dostalo základy tenisu účastí v tenisové škole pod odborných dohledem trenéra. 

Tato probíhá kaţdou sobotu v dopoledních hodinách, přes zimu bude probíhat ve sportovní 

hale v Březí – nájem haly je hrazen z výtěţku slavností. V případě zájmu napište na email 

tk.dolnidunajovice@seznam.cz nebo kontaktujte členy klubu. 

Jiří Schnelly 

  

5. dětské krojované hodečky v Dolních Dunajovicích, 16. 8. 2009 
 Prázdninové horké letní dny patřily o víkendu dětem z dětského národopisného 

souboru Dunajek. Ti si na tento víkend připravili jiţ 5. dětské krojované hodečky. 

 V parném sobotním odpoledni jsme jako soubor postavili před domem hlavní 

stárečky – letos jí byla Kristýna Ostříţková, štíhlou a vysokou nazdobenou májku, 

zazpívali jsme si a podvečer jsme protančili s dětmi s hostujícího souboru Malá Lipta 

(Liptál). Plni elánu jsme horké nedělní dopoledne s pomocí našich rodičů stavěli máju 

uprostřed tanečního parketu a chystali vše na odpolední krojovou parádu. 

 Krojovaný průvod se začal plnit dětmi nejen z pozvaných folklorních souborů. 

S doprovodem dechové hudby Skoroňáci dopochodovali všichni krojovaní včetně 

domácího dětského národopisného souboru DUNAJEK před dům hlavní stárečky. 

Hlavní stárek Dominik Schnelly si sólovým zpěvem a verbuňkem vyvolal hlavní 

stárečku a následně si  tento hlavní pár zatancoval před očima všech, kteří se došli před 

dům podívat. Do tance se při druhé písničce dali všichni krojovaní. Pohoštěni krojovaní 

opět průvodem odchází na taneční parket, kde je potleskem vítá plné hlediště příznivců a 

milovníků nejen dětského folkloru. 

 První a druhý krojovaný pár z DNS Dunajek přivítali na parketu všechny 

zúčastněné soubory, které se ukázaly samostatným pochodem na parket. Slavnostní 

ţádostí o hodečkové právo Dunajek oslovil starostu obce, kterému jsme předvedli 

společný verbuňk. Z úst všech krojovaných zazněla společná píseň-vrtěná „Páslo dívča 

páva“ a za doprovodu Skoroňáků se také roztančili. Letošní třešničkou byl dětský 

folklorní soubor z dalekého Liptálu, „Malá Lipta“. Jejich kroje a písně se výrazně lišily 

od místních. Třpytem krojů zářil drnholecký soubor Jarabáček, verbuňkem roztleskal 

publikum „Troskáček“ z Troskotovic a  také zpěvným tanečním pásmem "Pomněnka“ 

z Tvrdonic. Dunajovská malá chasa se ukázala s typickými hodovými zvyky a to 

verbuňkem a hošijemi, které pěkně zapasovali do hodečků. Celé odpoledne si nejen 

krojovaní proţili s nadšením, tanečky, zpěvem, typickými hodovými zvyky, jako 

vrtěnými, verbuňky, ale také medvídkovým sólem a se spoustou záţitků a příjemných 

dojmů.                DNS Dunajek 



Úmrtí 
 

Srpen 
 

Antonín Pfeffer  58 let 

Jan Rampula  88 let 

 

Září 
 

Milan Helísek  62 let 
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Společenská kronika     
 

Narození 
 

Červen 
Vít Pinkava 

Vendula Pinkavová 

Dominik Míček 

Iva Postálkovová 
 

Červenec 

Pavel Kolaja 

Karolína Buťáková 
 

Srpen 

Václav Choura  
 

Jubilea 
 

Červenec 
 

Cecília Klempová 

Ludmila Kňourková 
 

Srpen 
 

Stanislav Stopka 

Miroslav Štrbka 

Štěpánka Kňourková 

Drahomíra Šopáková 

Marie Kmentová 

Marie Moravčíková 

Marie Tiefenbachová 

Marie Macharová 

Josef Kratochvíl 
 

Září 
 

Boţena Zbránková 

Štěpánka Pitrová 

Aneţka Valeriánová 

Marie Volaříková 

Josefa Dobšíčková 

Drahomíra Dohaničová 

Ludmila Kopřivová 

Ludmila Ševčíková 

Marie Svítilová 

Marie Hrabcová 

Rozalie Karbulová 

 

Český zahrádkářský svaz  

pořádá v pátek 4. 12. 2009 od 18 h 

v sále Domu Dr. Karla Rennera  

Mikulášský košt mladých vín 
 

 

Obecní úřad, DNS Dunajek  

a Český zahrádkářský svaz, 

Vás srdečně zvou na  

„Předvánoční jarmark“,  

který se uskuteční v sobotu 

5. 12. 2009 od 10 do 16 hod  
na návsi v Dolních Dunajovicích,. 

Program a občerstvení je zajištěno. 
 

 

SPCCH Dolní Dunajovice 

uspořádá  

ve dnech 12. a 13. prosince 2009  

v sále Domu Dr. Karla Rennera 

Vánoční výstavu ručních prací  


