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Už je to deset let........
Právě před deseti lety se začala scházet parta chlapů staršího i mladšího věku, kteří
měli jednoho společného koníčka. Touhu si zazpívat. Přesto, že pokud byla příležitost,
sešli se zpěváci, zpívalo se při všech slavnostech v obci, zpívalo se ve sklepích, v
hospodě a na hodech. Nápad vytvořit sbor mužáků se zrodil právě proto, že chtěli zpívat
nejen pro sebe, ale i pro potěšení ostatních. Během těchto let vystupoval sbor na mnoha
akcích, slavnostech a setkáních. Aby se to dalo všechno vypsat, byl by to opravdu
dlouhý výčet na několik stránek. Ale hlavně ty, které nás nejvíc těšily a které
dokazovaly, že se náš sbor líbí divákům, byly pozvánky na Horňácké slavnosti do Velké
nad Veličkou, do Kyjova, kde jsou vynikající zpěváci, slavnosti v Uherském Hradišti,
Abovské slavnosti na Slovensku v Košicích a další. Při všech vystoupeních se setkáváme
se stejně naladěnými lidmi na lidovou notečku, které rádi uvidíme při dalších akcích, a
stávají se našimi dobrými přáteli. A věřte, toto Vás potěší nejvíce. I když mužáci mají už
svůj věhlas a tradici, ženský sbor nezůstává pozadu. Po založení ženského sboru, který
už trvá devět let, tedy jen o rok méně než mužský, jsme založili občanské sdružení,
abychom všechna vystoupení lépe finančně zvládali, protože hodně akcí máme společně.
V minulém roce 2010 jsme měli malé výročí a pátý ročník setkání sborů v naší obci.
Myslím, že ti, kteří naše akce navštěvují, odchází spokojeni, protože vystupují mužské a
ženské sbory s krásnými pěsničkami ze všech regionů Moravy, ale i ze Slovenska a vždy
dokážou zaujmout posluchače. Sbor chlapů měl při zahájení činnosti 26 členů. Byla to
velká skupiny zpěváků, které se občas žertovně říkalo „Alexandrovci" kvůli počtu členů.
Dnes se počet členů ustálil na 22. Do ženského sboru, který měl deset stálých členek,
nám dnes přibyly další tři. A určitě by nás mohlo být víc, protože v dědině je dost
dalších zpěvaček. Letos 2. července bude tedy mužský sbor slavit 10. výročí vzniku a
bude co slavit. Pozvání přijaly sbory z Kyjova, Kobylí, Javorníku, Charvatské Nové Vsi,
Březí, Lipova, Dubňan, Slovácký krůžek z Brna, Mutěnic a místní sbory. Doprovázet
bude CM Vonica a večer od 20 hodin bude vyhrávat DH Sokolka. Dovolím si Vás
všechny pozvat na toto setkání. A nakonec chci poděkovat OU v Dolních Dunajovicích
za podporu naší činnosti, JKU Brno za finanční pomoc a všem místním sponzorům. Vám
všem patří veliké poděkování.
Pavel a Zdena Karlíkovi

Informace z radnice
V pátek 10. června se uskutečnil svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Kvůli stavebním pracím na ulicích Zahradní a Kostelní nebyl odpad sbírán po obci, ale
shromážděn na jednom místě. Rada obce se rozhodla, že nově, počínaje červencem
letošního roku, bude jednou měsíčně přistaven pro potřeby občanů kontejner na
velkoobjemový odpad. O termínu přistavení kontejneru budou občané předem
informováni. Znovu si dovolím připomenout, že na sběrném místě (stodola na ulici
Lípová) je možné odkládat veškeré elektrospotřebiče.
Do dnešního dne využilo již 64 občanů možnost dostávat důležité informace z obce
na svůj mobil. Pokud o tuto službu máte zájem, odešlete zprávu ve tvaru: JMK mezera
DOLNI mezera DUNAJOVICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI
mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO DOMU na telefonní číslo 900 77
03. Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč. Obec touto cestou rozesílá informace o
přerušení dodávek elektřiny nebo vody, o svolání zastupitelstva a podobně.
Na internetových stránkách obce jsou pravidelně zveřejňovány „Situační zprávy
ochrany révy vinné“, které vydává Svaz integrované a ekologické produkce.
V červenci by měly být ukončeny rekonstrukce vozovek na ulicích Zahradní a
Kostelní. Práce prodloužila rekonstrukce vodovodního řadu pod novými vozovkami.
V červenci budou zahájeny práce na rekonstrukci školní tělocvičny. Rekonstrukci
bude provádět firma F&K&B, a.s. Břeclav. Celé dílo v hodnotě 5 mil. Kč, by mělo být
hotovo do 31. října.
Ve středu 1. června se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na tomto
zasedání byl schválen závěrečný účet obce za rok 2010. Příjmy obce činily v roce 2010
21 599 158 Kč a výdaje 31 934 211 Kč. Rozdíl příjmů a výdajů byl pokryt úvěrem od
KB. Zastupitelstvo obce dále projednalo zprávu o kontrole, kterou na obci provedli
2. března 2011 pracovníci Ministerstva vnitra. Předmětem kontroly bylo dodržování
zákonů v oblasti samostatné působnosti obce.
Na zasedání zastupitelstva obce byla přítomnými občany položena otázka: „Proč
nejsou i na ulici Kostelní budovány společně s vozovkou i chodníky?“. Odpověď je
celkem jednoduchá. Vše je otázkou peněz. Obec se totiž spolupodílí na financování
rekonstrukce vodovodu na ulicích Kostelní a Zahradní. Na ulici Zahradní tak dojde
k rozkopání a následné opravě vozovek i tam, kde se to původně nepředpokládalo. Nové
chodníky na ulici Zahradní ale byly zařazeny do projektu ještě v době, kdy se s opravou
vodovodů nepočítalo.
V pondělí 23. května 2011 se uskutečnilo veřejné projednání návrhu územního plánu
obce. Všechny připomínky a návrhy, které občané předložili, byly projektanty do návrhu
zapracovány a územní plán by měl být schválen zastupitelstvem obce na veřejném
zasedání 29. června 2011.
Obec připravuje aktualizaci dopravního značení v obci. Protože parlament ČR
projednává v současnosti změnu zákona o provozu na pozemních komunikacích,
doufáme, že se podaří ještě letos vyčistit ulice v obci od nesprávně parkujících vozidel.
Od pondělí 4. do pátku 15. července nebude OÚ z důvodu čerpání dovolené v
provozu.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

DUNAJEK v Chorvatsku
Nekonečné průzračné moře, šplouchající o vyčnívající skály, vůně dálek… otevřu oči, protože
ani na chvilinku se člověk nemůže zasnít, když v moři dovádí celé hejno dětí ze souboru Dunajek.
Šplíchání, chichotání, pohazování kamínkama, pobíhání po pláži – takto jsme si užívali zasloužené
a opětované návštěvy u našeho spřáteleného chorvatského dětského folklorního souboru Srdéčko.
Letos jsme byli pozvaní do přímořského letoviska Novi Vinodolski, aby nám naši loňskou
návštěvu a spokojenost mohli naši chorvatští přátelé opětovat. Tomuto všemu předcházelo
několikatýdenní nacvičování, abychom na pozvané 9. dny České kultury v městě Bjelovar, mohli
předvést další z moravského folkloru. A aby Chorvaté mohli posoudit krásu našich krojů, byly 4
dívky z krojových párů oblečeny v kyjovských krojích.
Ve středu 25. 5. v podvečer vypukl náš velký odjezd. Obrovské kufry, za kterými některé děti
nebyly ani vidět, spousta nachystaných dárků pro chorvatské přátele i významné představitele
města, obavy ustaraných rodičů… to nás vyprovázelo na dalekou cestu.
Brzy ráno jsme dorazili na místo našeho přímořského pobytu. Krásné letní počasí nás donutilo
si rychle vybalit a plnou parou vyrazit k jen několika metrům vzdálenému blankytnému moři.
Nespočet skoroprázdninových zážitků nás provázelo celým pobytem u moře, podvečerní
procházky starobylým městečkem s kornoutky plnými té nefalšované úžasně chutnající zmrzliny,
spousty obchůdků se suvenýry i vysoce vyhlížející starobylé zdi místní tajůplné historické části
města.
To vše se změnilo, když jsme zamávali moři a přesunuli jsme se do středozemního města
Bjelovar, kde počítali s naší účastí na 9. dnech České kultury. Program začínal již dopoledním
velkolepým průvodem středem města. Za doprovodu hudby vypochodovali husaři na hřbetech
koní, folklorní spolky a soubory, mažoretky, řada Českých besed a kulturně-uměleckých spolků.
Všichni pak vystoupili v dopoledním a večerním programu.
V kulturním stánku bjelovarských Čechů bylo plno a veselo, zpívalo se, hrálo a tancovalo.
Voněly lívance a bramboráky, kterými pilné krajanky doplnily oběd, besedovalo se a dobře bavilo,
bez ohledu na deštivé počasí.
Závěrečný program Dnů české kultury se konal ve večerních hodinách v bjelovarském Domu
kultury, kdy kromě taneční, pěvecké a hudební sekce České obce vystoupily i České besedy z
nejrůznějších chorvatských měst. Předvedly nejen nám, jak pečlivě se o českou kulturu dokáží
postarat a hlavně ji stále udržovat nejen formou taneční a pěveckou.
Hlavní představitelé města, předsedu kulturní rady i tajemníky Svazu Čechů uchvátili naše
bohaté a pestré kroje a v závěru také ocenili i zpěv našich malých tanečníků, na což jsme právem
pyšní. Odměnou nám byl nedělní program. Opět zazářily dětem oči, když jsme v lázeňském městě
Daruvar měli zařízené koupání v termálních lázních. Tam byla naše třetí zastávka. Léčebné a
blahodárné teplé lázeňské prameny byly nám všem milým závěrečným dnem našeho pobytu v
Chorvatsku. Procházka po lázeňském městě a snaha utratit poslední chorvatské mince bylo
poslední tečkou před večerním odjezdem.
Bjelovarští krajané a několik let naši přátelé se tak snaží českou kulturu nejen prezentovat, ale i
předat dalším generacím. Přitom kladou důraz na spolupráci s jinými spolky, za což jim můžeme
být také vděční, protože by se někteří ze souboru Dunajek k moři vůbec po prvé díky nim,
nedostali.
Za pohodovou autobusovou cestu bychom chtěli poděkovat panu Janu Vráblovi, který nám
vyšel vstříc „za každého počasí“, dík patří i rodičům za chystání a přípravu nejen krojů svým
dětem a hlavně Obecnímu úřadu Dolní Dunajovice za poskytnutý finanční příspěvek na dopravu.
Můžu zde poděkovat řadě dalších lidí, kteří si to zaslouží a obětavě se podílí na jakékoli z
pořádaných akcí Dunajku, ale největší zásluha patří dětem, kteří svůj volný čas věnují folkloru.
Za DNS Dunajek Marcela Kurucová

Dejme novou tvář sportovnímu areálu!
V majetku obce máme krásný, ale bohužel z velké části nevyužívaný sportovní areál.
V nájmu je zde fotbalový a tenisový klub.
Dunajovský sportovní areál, byl ve své době velkolepý, ale čas jde dál, doba je
rychlejší, my zaměstnanější a lákají nás více netradiční věci.
Sportovní areál je velkou, převážnou částí využíván fotbalisty, s lítostí je na snaze
říct, že fotbalistů je do 15 aktivních členů. V menší části stojí tenisové kurty, využívané
jak pro veřejnost, tak i pro členy tenisového klubu, kterých je okolo 30 a s úspěchem se
rozrůstají.

Obec má neustále problémy s volným časem pubescentů, bohužel je tomu tak, že
nově vybudované prostory, jmenovitě - dětské hřiště za školní jídelnou, je neustále
poničené, posprejované se spoustou odpadků. Na místě kde by si měli hrát naši
nejmenší. Dále místní taneční parket, kde se omítky na budovách neustále musí
obnovovat, ne díky ruce času ale vandalismu. Tyto opravy spolknou nemalou částku
z našeho obecního rozpočtu.
Dále i zjištění z výzkumu, který by pro nás měl být alarmující! Je zjištěno, že
v našem kraji trpí:
5% DĚTÍ - obezitou, (to je pro představu, skupina dětí od 8 -16 let, při čemž jejich váha
je ke 100kg a více)
15% DĚTÍ – trpí nadváhou, stejná věková skupina, dosahuje v tomto věku váhy okolo
80kg a více.
Tyto děti ve velice nízkém věku trpí zdravotními potížemi typu: vysokého tlaku,
vysokého cholesterolu, cukru, kloubním potížím a jiné, na které je potřeba brát léky,
dávky těchto léků se budou vyšším věkem dítěte, při neřešení tohoto problému, jen
zvyšovat.

A proč tomu tak je? Nechce se jim ven? Mají kam jít? Dokážeme jim my dospělí
nabídnout něco lákavého a atraktivního pro jejich věk a tuto dobu?
Máme tedy za potřebí pro takto malou skupinku pár fotbalových nadšenců mít 2
fotbalové hřiště??
Fotbal je kulturní zvyklostí této země, ale při tomto počtu členů, jistě postačí 1 velké
fotbalové hřiště, které je vybudováno. A neohrozí ani nenabourá plán tréninku těchto
lidí, ani jejich utkání a derby.
Mnoho z obyvatel Dolních Dunajovic má rodinný penziónek anebo ubytování
v soukromí. Naše oblast je turistickou, spousta z nás vydělává na turistickém ruchu. Ale
mají tito návštěvníci proč u nás zůstávat, nechceme, aby v naší obci zůstali déle a více
utratili?
Vybudujme ne jen pro nás, naše děti, ale i pro turistický ruch ATRAKTIVNÍ
SPORTOVNÍ AREÁL s větší využitelností atraktivních sportů.
Proto je tu otázka.
Chcete mít zde takřka nevyužívaný sportovní areál, kam se lijí obecní peníze anebo
areál, kam budete moci zajít s celou rodinou, nebo jen mít kam poslat děti?
Váš názor na budoucí podobu sportovního areálu je důležitý, je to pro Vás,
Vaše děti, vnoučata, pro rozvoj obce.
A proč zrovna tento areál?
Když vezmeme v úvahu jaké možnosti nebo který prostor může poskytnout obec. Je
toto místo nejvhodnější.
Obnova malého hřiště + dobudování nezbytných sportovišť a zázemí – by bylo
finančně neúnosné, vybudování komplexu by trvalo několik let, neli desetiletí.
Vybudování sportovního areálu na tzv. zelené louce, je prakticky nemyslitelné,
cenové náklady s tímto spojené + musíme brát v úvahu, že je potřeba ve vesnici budovat,
tak tyto pozemky se budou hodit více rodinám pro stavby domů.
Díky těmto okolnostem nám vychází nejlépe možné místo obměnit stávající
sportovní areál s tím, že se udělají dispoziční změny. Zde je důležité, že většina z obsahu
možného budoucího sportovnímu areálu již stojí anebo se v tomto roce dobudovává,
pozemek je kompletně oplocen a dobudovává se zázemí s veřejnými WC, a možností
letního posezení. Tudíž by zde náklady nebyly tak vysoké.
A jistě náklady, ty nás musí zajímat. Na toto „vylepšení“ by bylo možné žádat
v různých grantových programech. Například z „Grantového programu RWE Gas
Storage“ bylo již v obci realizováno – vybavení venkovního hřiště u MŠ, interaktivní
pomůcky pro ZŠ a zázemí pro tenisový klub.
Jistou částkou, pokud to bude možné, se bude podílet i obec, ale ta i tak nyní přispívá
na chod spolků. A to: 250.000,- ročně, fotbalovému klubu na údržbu areálu a 20.000,ročně ostatním spolkům na jejich činnost.

Proto budeme rádi, pokud se vyjádříte k budoucnosti sportovního areálu.
Zuzka Filipová

Dunajovická divadelní sezóna
Zdá se, že ochotnické divadlo právě prožívá v naší obci další ze svých úspěšných
období. Návštěvy divadelních představení se nabízejí hned několikrát ročně a nejde jen o
místní herecké skupiny. Představují se u nás také ochotníci z bližších či vzdálenějších
obcí a přivítali jsme i soubor z Brna. A dunajovický divák, častokrát unuděn televizními
seriály, v hojném počtu netrpělivě usedá do židlí zdejšího kinosálu a na prknech, která
znamenají svět, sleduje servírované divadelní menu. V uplynulém čtvrtletí jsme měli
hned dvě příležitosti si takové menu vychutnat.
15. a 16 dubna 2011 byl oním pomyslným šéfkuchařem Pavel Dubš, který se svou
„příležitostnou skupinou Presente Compania“ divákům připravil tak trochu nezvyklou
hru ze známého prostředí. Ačkoliv se „Pretty Women po moravsku“ odehrávala v
prostředí naší obce, vyvolala poměrně rozporuplné reakce, především pro chybějící
koncept, či znatelnou linii, která by dávala jednotlivým scénám ucelený dojem. To, čím
hra naopak zaujala, byly vynikající herecké výkony. Famóznímu výkonu Filipa Mlýnka
v roli prostitutky skvěle sekundoval Pavel Dubš v roli dunajovického vinaře. A za jejich
výkony nezaostávali ani další. Možná i díky nim kinosál během obou představení
doslova praskal ve švech.
O měsíc později se představil bavorský ochotnický soubor, který má dlouhou tradici
a v regionu velmi dobré jméno. Bavoráci nám naservírovali hned dvě hry, jednoaktovky
Blázinec a Dobrodružství. Oba klasické komediální divadelní kousky rozhodně bránice
zaplněného kinosálu nešetřily. Zkrátka, ať své umění předvádějí domácí nebo hosté,
dunajovický divák přijde vždy a dokáže herecké výkony ocenit tím nejlepším způsobem
– vřelým potleskem. Věřím, že nastoupený trend hned tak neopadne a že se v Dolních
Dunajovicích brzy dočkáme dalších lákavých divadelních pochoutek.
Mgr. Josef Šuba

Přirozené zdraví podpořené výživou
Ve čtvrtek 26. května proběhla pod záštitou švýcarské firmy Just a Nahrin v
dunajovickém sále „U Rennera“ přednáška nazvaná Přirozené zdraví podpořené
výživou. Pro asi třicítku místních i přespolních návštěvníků byl připraven zajímavý
program. Poradkyně pro zdravou výživu promluvily především o překyselení organismu,
které bylo ústředním tématem celé čtvrteční přednášky. Hovořilo se o stravování podle
výživové pyramidy, o tom jak problémům s překyselením organismu předcházet i o
jejich případném řešení. Přítomní návštěvníci se mohli poté se svými zdravotními
problémy svěřit do rukou těchto odbornic a jistě odcházeli s dobrou radou jak potíže
řešit. Firma Just a Nahrin zde také představila pestrou škálu svých výrobků, od
kuchyňské řady až po potravní doplňky. Návštěvníci pak jistě přivítali možnost si
vystavované výrobky vyzkoušet či dokonce ochutnat. K tomuto účelu bylo připraveno i
drobné občerstvení. Zeleninový salát i toasty byly samozřejmě ochuceny výrobky
zmíněné firmy. V krátkém filmu pak mohli návštěvníci shlédnout, v jakém zázemí a
jakým způsobem vlastně vystavované výrobky vznikají. Na závěr byla připravena ještě
tombola, z níž si hosté odnesli zajímavé dárky z řady výrobků Just a Nahrin. Celý
podvečer provázela příjemná atmosféra a přednáška měla velmi pozitivní ohlas.
Dokonce takový, že již nyní firma na žádost většiny přítomných slíbila, že se v Dolních
Dunajovicích brzy opět objeví s další zajímavou přednáškou o zdravém životním stylu.
Soňa Šubová (poradkyně firmy Just a Nahrin)

18. 5. 2011 v 9:00…
…..to všechno v Dolních Dunajovicích na hřišti začalo. Po dvou letech existence
softbalového klubu Dunajovice Tigers se konečně uskutečnil turnaj Školské softbalové ligy i
u nás.
Po 14 dnech plánování a příprav kdo bude hrát, kdo bude dělat občerstvení, jak budou
oblečeny roztleskávačky, jsme se konečně dočkali. Na turnaj dorazila družstva: Lednice
Bulldog´s, ZŠ Břeclav Slovácká, ZŠ Klobouky, Šitbořické Straky a domácí Dunajovičtí
Tygři.
Hrálo se na dvou hřištích, protože nás čekal 6-ti hodinový maraton deseti zápasů. Herní
systém byl každý s každým a potom z těchto vzájemných duelů vzešel konečný vítěz.
Hned v 8 hodin ráno jsme museli připravit hrací plochu. Přípravy se zúčastnili všichni
hráči a zbývající žákyně a žák deváté třídy. Grilování Tiger-burgerů a nalévání Tiger-Coly se
ujal Libor Malík. Když nás všechny očadil kouřem z dřevěného uhlí, mohli jsme konečně po
vztyčení klubové vlajky a vlajky ČR nastoupit ke hře.
Los nám pro první zápas určil naše největší konkurenty Lednické Bulldogy. Díky našemu
vlažnému začátku nám soupeř utekl o 6 bodů a tento náskok jsme už nezvládli stáhnout a
pěkné utkání jsme prohráli 9:4. Dalším soupeřem nám byly Šitbořické Straky. Na nich jsme
se konečně chytili a Straky nám neukradly ani jeden bod, a proto jsme vyhráli 8:0.
S velkou nadějí a za velkého
povzbuzování našich roztleskávaček
a žáků 1., 2. a 3. třídy jsme
nastoupili k utkání s Klobouky. Po
velmi dramatickém průběhu jsme
před poslední dohrávkou vedli 6:4 a
stačilo nám zahrát jediný aut a
vítězství bylo naše. Bohužel po
několika chybách v naší obraně
jsme soupeři na poslední chvíli
darovali vítězství 7:6. Tento zápas
pro nás byl velikým zklamáním a
vystupňoval emoce, až k některým
nepublikovatelným scénám.
Po
hodinové pauze na oběd se emoce a
žaludky zklidnily a my jsme nastoupili k nejtěžšímu zápasu s favoritem celého turnaje ZŠ
Slovácká. Utkání se hrálo před prázdnými tribunami, protože fanoušci odešli. Naše hráče to
ale žádným způsobem nepoznamenalo a zápas dotáhli se ctí k slušnému výsledku 2:4.
Nutno ještě dodat, že se celý den díky pěknému počasí, ukázněnosti hráčů a dobré
organizaci opravdu vyvedl.
Velké poděkování patří sponzorům, bez jejichž pomoci bychom nemohli hrát. Jsou to:
Václav Šuba, Ing. Miroslav Volařík, Libor Malík + Michaela Kosková, Směnárna Tesco
Mikulov, SRPŠ při ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice, Zdeněk Holacký a Martin Malík.
Sestava: Martin Šuba, Laďa Popela, Jakub Holacký, Jakub Děneš, Klára Novotná, Lenka
Konečná, Erik Popovský, Luboš Schiller, Roman Strbačka, Vojta Venglář, Dan Lelík, Adam
Bělehrádek, Vašek Dobšíček, Roman Pantůček, Ivan Křivánek, Michal Garčic, Silvestr
Jakubec, Víťa Padrta.
Všem zúčastněným děkuji za výbornou reprezentaci a podporu.
Mgr. Jan Malík

Společenská kronika

Kalendář kulturních akcí

Jubilea

Červenec
2. 7.
Zpívání mužských sborů
9. 7.
Červencová noc
náves
23. 7. Pytlácká noc
náves

Duben
Ludmila Hostašová
Marie Šimoníková
Rozalie Kňourková
Markéta Malíková
Květen
Jiří Pavlát
František Bařina
Blaženka Chludilová
Jiřina Langová
Jaroslava Svobodová
Amálie Pitrová
Petr Nechuta

Srpen
6. 8.
Letní slavnosti vína
14. 8. Dětské hodečky
26. 8. Předhodová zábava
27. - 28. 8. Hody

náves
náves
náves
náves

Září
17. 9.

náves

Vinobraní

Říjen
22. 10. 2. Dívčí vínek

kino

Prosinec
2. 12. Mikulášský košt
3. 12. Adventní jarmark náves
10. – 12. 12. Výstava ručních prací
20. 12. Zpívání pod vánočním stromem
26. 12. Štěpánský běh

Červen
Kristina Kratochvílová
Marie Kopřivová
Ladislav Kramář
Olga Pitrová

Svatby
Červen
Ing. Ladislav Bravenec
Březí
Mgr. Eva Bařinová
Dolní Dunajovice

Něco vám v obci nebo ve
zpravodaji schází? Chcete se
vyjádřit? Rádi zveřejníme i Vaše
názory.
Příspěvky můžete doručit do
kanceláře OÚ, nebo na e-mail:
redaktor@dolni-dunajovice.cz

Úmrtí
Registrační číslo: MK ČR E 11772

Duben
Ludmila Maťáková
Ludmila Valigurová

82 let
86 let

Květen
Miroslav Penčák
Marie Tiefenbachová

68 let
94 let

Červen
Zuzana Hasníková

74 let
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