
 

Vánoce.  Co pro nás znamenají Vánoce? 
 

Vánoce prožívá každý z nás 

svým vlastním způsobem, 

vztahem ke svým rodičům, 

dětem, příbuzným a známým. 

 Vzpomínám na svá dětská 

léta a Vánoce krátce po 2. 

světové válce. Byly to Vánoce 

krásné, avšak mnohem chudší 

než jsou většinou v dnešní době. 

Ještě na Štědrý den se pracovalo 

a až večer byla štědrovečerní 

večeře a potom setkání celé 

rodiny pod rozzářeným 

vánočním stromkem. Zazpívali 

se společně koledy a nastávalo 

rozdávání drobných dárků, ze 

kterých jsme měli velikánskou 

radost. Tehdy ještě nebyla 

televize s dnešním nepřeberným 

množstvím pohádek, ale možná 

tím jsme měli vzájemně víc času 

na prožívání slavnostní chvíle. 

Před dvanáctou hodinou se šlo 

na půlnoční mši, kde byl kostel 

krásně vyzdoben smrčky, 

jesličky s Ježíškem a zpěváci 

zpívali krásné koledy. Pozdravili 

jsme se s dalšími příbuznými a známými a s nádhernými pocity štěstí jsme šli spát. 

 Dnešní Vánoce jsou již v mnohém jiné, ale podstata zůstává – dělat si vzájemně 

radost, dávat si lásku, být ohleduplní a tolerantní. Nedopusťme, aby u nás vládla závist a 

nenávist. 

 Popřejme si do budoucna všechno nejlepší, hodně potřebného štěstí a hlavně zdraví 

pro nás všechny. 

 Šťastné a veselé, požehnané Vánoce a nový rok 
přeje Filip Hron 

Ročník  XVI   číslo  4 prosinec 2011  



Informace z OÚ 
 Ve středu 14. prosince se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Na jednání byl 

schválen rozpočet obce na rok 2012 a také obecně závazná vyhláška, kterou se zvyšuje 

poplatek za svoz odpadu ze 440 Kč na 500 Kč. Poplatek bylo nutné zvýšit, protože 

vybrané poplatky nepokrývaly náklady na svoz. 

 Rozpočet obce na rok 2012 je schválen jako maximálně úsporný pokud se týká 

investic, protože jen na splátky úvěrů vydá obec v roce 2012 šest milionů Kč. Důvodem 

takového rozpočtu je skutečnost, že v letech 2010 a 2011 se uskutečnily velké investice. 

O kanalizacích v roce 2010 jsem psal již dříve. Letos byly největší investice do 

komunikací a činily 10 mil. Kč. Kromě ulic Kostelní a Zahradní byla vybudována 

zpevněná plocha a chodník na ulici Lípová a provedena rozsáhlá rekonstrukce polních 

cest. Nákladem 5,5 mil. Kč byla provedena generální oprava tělocvičny ZŠ. Konečně 

mohou děti i občané obce cvičit v kulturním prostředí. 

 Mimořádné jednání zastupitelstva se konalo také 26. října. Bylo svoláno na žádost 6 

zastupitelů a hlavním důvodem k jeho svolání bylo rozhodnutí o podání žaloby na 

neplatnost Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, jejichž součástí je 

komunikace R52. S navrhovanou trasou zastupitelstvo dlouhodobě nesouhlasí, ale 

důvodem žaloby je především způsob jakým proběhlo projednání výše uvedeného 

dokumentu, při kterém podle našeho názoru nebyly dostatečně posouzeny alternativní 

varianty dálničního spojení Brno - Vídeň. 

 V roce 2012 budou obecní poplatky opět vybírány prostřednictvím SIPA. Pokud se 

Vaše SIPO změnilo, informujte o tom v kanceláři OÚ. Stejně jako v roce 2011 se 

nebudou ani v roce 2012 vydávat známky na popelnice 

 Termíny výběru jednotlivých poplatků jsou následující: leden – poplatek za psy, 

únor – odpady (1. splátka), březen – stočné (vyúčtování za rok 2011), duben - odpady (2. 

splátka), červenec - odpady (3. splátka), srpen – stočné (záloha na rok 2012), říjen – 

odpady (4. splátka). 

 Každou třetí sobotu v měsíci je ke sběrnému místu na ulici Lípová přistavován 

kontejner na velkoobjemový odpad. 

 Od 1. prosince 2011 není možné na OÚ podávat žádosti o vydání občanského 

průkazu. Žádosti je nutné podat na MěÚ Mikulov. 
Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

Pekařství MaJa dvacetileté 
 V říjnu 1991 vznikla v naší obci firma Pekařství MaJa. Za dvacet let existence se 

stala významným činitelem v naší obci a získala si uznání spokojených zákazníků. 

 Ve firmě nachází pracovní příležitost cca 40 občanů. Postupně se firma 

rekonstruovala až do dnešní podoby. Významným příspěvkem v tomto procesu bylo 

vybudování krásné příjezdové komunikace obecním úřadem. Pekařství zaváží pečivo 

v okolí 25 km a má také prodejny v Mikulově, Pohořelicích a Horních Věstonicích. O 

dobré kvalitě výrobků svědčí ocenění na různých akcích. Na Pekařské sobotě získala 

firma v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2009 1. místo, o rok později 2. místo 

z celkového počtu 28 soutěžících. V soutěži Koblih roku získala primát v Litomyšli 

v roce 2010 a 2011. V dnešní době vede podnik již druhá generace. 

 Pekařství MaJa přejeme do dalších let hodně úspěchů v jejich záslužné práci. 
  Stanislav Lačík 



Škola má „novou“ tělocvičnu 
 

 Od června do začátku 

listopadu tohoto roku proběhla 

generální rekonstrukce tělocvičny 

základní školy. Původní zůstaly 

jen obvodové zdi, vše ostatní je 

nové. Ve výběrovém řízení na 

tuto akci vyhrála stavební firma 

F&K&B Břeclav. Obec Dolní 

Dunajovice tímto umožnila nejen 

všem žákům školy, ale i 

zájemcům dospělým, opět cvičit a 

věnovat se kolektivním hrám v 

moderním a bezpečném prostředí. 

 Vše je nyní hotové i se zázemím, které k tělocvičně patří – šatny, WC a sprchy. 

Šatny jsou ještě prázdné, potřebné vybavení za 20.000 Kč zaplatí Sdružení rodičů a 

přátel školy při ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice, za což jim patří velký dík. 

 Od začátku tohoto školního roku se už děti nemohly dočkat, až budou moci vběhnout 

do tělocvičny. Nyní si už užívají cvičení a her v hodinách tělesné výchovy, chodí se 

protáhnout a proběhnout i o velké přestávce. Dále jsou v tělocvičně sportovní kroužky, 

velmi oblíbená „Zumba s Katkou“, zahrají si volejbalisté.  

 Tělocvična je od rána do 16 hodin k dispozici školákům, od 16 hodin veřejnosti se 

zájmem o sportování po dohodě s vedením školy. Cena pronájmu je 200, - Kč na hodinu. 
 Mgr. Sylva Šlosarová, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ 

 

Milí rodiče, 
 

 ne všichni chodíte na každoroční plenární schůze SRPŠ, proto nám dovolte, abychom 

i Vás seznámili s naší činností. 

 Celoroční práci zahajujeme tradičním plesem. Na jaře se koná Jarní vycházka, ve 

spolupráci se SPCCH 30. dubna „pálíme čarodějnice“. Na začátku června připravujeme 

pro děti oslavu jejich svátku sportovním dnem s různými soutěžemi. Se školním rokem 

se loučíme první prázdninovou zábavou a prázdniny zahajujeme příměstským táborem. 

Na podzim pouštíme draky a konec roku patří již tradičně „Zpívání pod vánočním 

stromem“. 

 Díky každoročním příspěvkům rodičů, výtěžku z plesu, taneční zábavy a Zpívání pod 

vánočním stromem můžeme přispívat na různé školní akce, nakupovat pomůcky, 

lyžařské vybavení a jiné.  

 Vzhledem k tomu, že v tomto složení SRPŠ funguje již více než 10 let i přesto, že 

mnozí z nás na základní škole již děti nemají, obracíme se na Vás, milí rodiče, přijďte s 

námi spolupracovat. Jedinou odměnou za tuto práci je radost Vašich dětí! 
      Výbor SRPŠ, o.s. Dolní Dunajovice 

 

 

 

 

 



Deset let provozu ČOV v Dolních Dunajovicích 
  

 Před deseti lety v lednu roku 2002 byl 

zahájen zkušební provoz na čistírně 

odpadních vod v Dolních Dunajovicích. 

Samotnou stavbu ČOV, kanalizačních 

sběračů a komunikací realizovala na 

základě výběrového řízení firma VHS 

Břeclav. Celková hodnota díla byla 45 mil. 

Kč. Obec na stavbu získala od SFŽP 

nevratnou dotaci ve výši 22,5 mil Kč, a 

bezúročnou půjčku na pět let ve výši 7,5 

mil. Kč. Zbývající část hradila obec ze 

svých prostředků a z půjčky 10 mil. Kč u 

KB, kterou obec splatila v březnu letošního 

roku. Stavba byla realizována ve velmi 

krátké době (zahájení duben a dokončení 

prosinec 2001).    

 A jak se tato investice v obci 

projevila? Nejdříve to co musel zjistit za 

ty roky úplně každý, místní potok od 

uvedení ČOV do provozu již po většinu 

roku nezapáchá. Bohužel v podzimních 

měsících začnou do obce přitékat splašky z Bavor a zápach se na určitou dobu vrátí. 

Postupně došlo k rekonstrukci a dostavbě kanalizačních sběračů v celé obci a nyní se již 

může na kanalizaci napojit každá nemovitost v zastavěné části obce. U některých 

nemovitostí může docházet k jistým technickým komplikacím, ale připojení je možné. 

Další věcí, se kterou se po uvedení ČOV do provozu občané setkali, je platba stočného, 

které je u nás 22 Kč (s DPH) za 1 m
3
 odebrané vody. Stočné bylo stanoveno tak, aby 

pokrývalo náklady na provoz ČOV. Investice do rekonstrukcí a oprav kanalizační sítě, 

ani náklady na úvěry, ze kterých jsou financovány, nejsou do ceny stočného v obci 

zahrnuty. Kdyby obec provedla kalkulaci podle metodiky ministerstva zemědělství, 

dosahovalo by stočné až 70 Kč a tím by převyšovalo dokonce i stočné, které vybírá VaK 

Břeclav (pro rok 2012 40,81 Kč/m
3
).  

 Osvědčila se ČOV? Rozhodně ano. Jenom za rok 2010 totiž vyprodukovala 280 tun 

lisovaných kalů, které by asi skončily v korytě potoka a následně v přehradě, kde by se 

za přítomnosti silného zápachu rozkládaly. Obec ještě v roce 2000 platila poplatek 

(pokutu) za vypouštění nečištěných odpadních vod ve výši 800 000 Kč. Výše pokuty se 

v uplynulém období stále navyšovala, ale my ji již od zahájení stavby v roce 2001 

neplatíme. Kvalita vypouštěných odpadních vod je vysoká a to díky účinnosti čištění, 

která je větší než původně předpokládaná.  

   Jsou nějaké problémy s ČOV? Se samotnou ČOV vlastně ani ne. Za dobu 

provozu došlo pouze k několika málo závadám. Největším problémem pro chod ČOV je 

nekázeň na kanalizační síti. ČOV byla totiž vyprojektována a postavena k čištění 

komunálních vod – to jsou vody z domácností, tzn. odpadní vody vznikající při mytí 

nádobí, při používání WC, koupání, praní, úklidu, vaření a podobně. Není tedy stavěna 



na čištění technologických odpadních vod, které vznikají při výrobě vína. V Dolních 

Dunajovicích existuje velké množství malých producentů vína a několik velkovýrobců. 

Ohrožení chodu ČOV způsobují nejenom kvasnice, ale především oplachové vody 

s vysokým obsahem cukru. Právě s cukrem si technologie neumí poradit, dochází 

k úbytku kyslíku v aktivačních nádržích a v případě pokračujícího přítoku vod s vyšším 

obsahem cukru ke kolapsu celého systému. Takové situace nastávají zpravidla 

v měsících září a říjen. Projektovaná kapacita ČOV je 2500 obyvatel, v září bylo 

znečištění přitékající odpadní vody překročeno devětkrát, jako by na čistírnu bylo 

napojeno město s 22 500 obyvateli. Při kolapsu bylo nutno navést do ČOV nové (živé) 

vodárenské kaly, letos celkem dvakrát, přičemž cena za znovuzprovoznění činí 

10 000 Kč. Jak se takovýmto situacím vyhnout? Existují v podstatě dvě řešení. První je 

vybudovat ČOV, která by takovou zátěž zvládla, běžela by asi dva měsíce v roce, 

kapacitu by měla pro 25 000 obyvatel a cena za její pořízení by byla kolem 150 mil. Kč. 

Druhou možností je vypouštět do kanalizace pouze to, co do ní patří. Oplachové vody 

vylévat na své pozemky, zahrady, vinice, kde neškodí. Nejde totiž jen o náklady na 

výstavbu takové „Mega ČOV“, ale i o provoz takového kolosu. Veškeré náklady by 

totiž ve stočném museli zaplatit občané obce. Až tedy příště budete zvažovat, jestli 

bedny, lis a další nádoby opláchnete na dvoře a voda odteče do kanálu, nebo vodu 

zachytíte a vypustíte na pole, přemýšlejte také o tom, co Vaše počínání může udělat 

místní ČOV. To se týká především malých vinařů, protože u velkých výrobců začala 

obec ve spolupráci s autorizovanou firmou provádět kontroly kvality vypouštěných vod 

a s některými proběhlo jednání o technických opatřeních při vypouštění odpadních vod 

z provozoven. Pokud se kázeň občanů při vypouštění odpadních vod nezlepší a bude i 

v budoucnosti docházet k jejich nepovolenému vypouštění, projeví se to na výši 

stočného. Drobné komplikace způsobuje i samotná kanalizační síť v obci. Kanalizace je 

totiž postavena jako sdružená, odvádí tudíž na ČOV jak splaškové vody tak také vody 

dešťové. V případě intenzivního nebo dlouhotrvajícího deště nestačí ČOV zpracovat 

veškerou přiváděnou vodu a její část odtéká přepady, které jsou podél celého potoka. Při 

dlouhotrvajícím mírném dešti dochází k přetékání pouze na jediném přepadu, těsně před 

ČOV. Tuto situaci se snažíme řešit už delší dobu, ale dosud nebyly ukončeny projektové 

a administrativní práce. V příštím roce se tato situace ještě nedočká nápravy vzhledem k 

finanční náročnosti řešení.  

 Jak dál? Kanalizační síť v obci je poměrně nová a v nejbližším období bude 

vyžadovat pouze běžnou údržbu. Rozšiřování kanalizačních sběračů bude záviset na 

finančních možnostech obce. ČOV Dolní Dunajovice čistí komunální vody z obce velmi 

dobře a vyžaduje také pouze běžnou údržbu. Problémy při provozu ČOV jsou způsobeny 

převážně nekázní při vypouštění odpadních vod. Nezbývá mi než požádat každého 

občana obce, aby do kanalizace vypouštěl pouze takové odpady, které neohrozí chod 

ČOV. Postoj typu „To je věc obce a mě to nezajímá.“ škodí nám všem, protože 

finance, které musíme vynaložit na odstranění kolapsových stavů na ČOV budou chybět 

jinde. Nebo aby nám jinde nechyběly, budou se muset na ty, kteří nechtějí dodržovat 

pravidla složit všichni občané obce ve zvýšeném stočném. Jak už jsem psal na jiném 

místě, mohlo by dosáhnout až k hodnotě 70 Kč za 1 m
3
.    

Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

 



Chasa – naše činnost v roce 2011 
 

 Bude to už skoro rok, co skupinka mladých nadšenců do krojů a hodů, funguje jako 

organizace Chasa Dolní Dunajovice. Jsme velice rádi, že od té doby jsme se rozrostli o 

několik dalších členů. A co je hlavní, velice rádi jsme za podporu, které se nám dostává 

od našich rodin, obce, sponzorů, ale především od občanů této obce, pro které se budeme 

i nadále snažit chystat podobné akce jako doposud. 

 Rádi bychom zde uvedli alespoň pár akcí a úspěchů, které se nám podařily za minulý 

rok. 

 V prosinci se nám ve spolupráci s panem farářem Kohoutkem a DH Zlaťulka 

povedlo uspořádat Vánoční koncert v místním kostele, který se rozezněl vánočními 

koledami.  Byli jsme velmi rádi za kladné ohlasy a budeme se snažit něco podobného 

nachystat i letos. 

 Na 2. krojový ples jsme si jako předtančení nachystali Moravskou besedu, která pro 

nás ze začátku byla trochu oříšek. Nakonec celý ples dopadl na jedničku. Ale nemuselo 

to tak dopadnout, nebýt sponzorů, díky kterým jsme jako lákadlo, mohli nabídnout 

bohatou tombolu. Teď již pilně nacvičujeme besedu Slováckou, kterou zatančí 18 

krojovaných párů a zahraje DH Podlužanka z Tvrdonic. 

 Fašank byla další akce, kterou jsme zkusili uspořádat poprvé. V maskách jsme obešli 

celou vesnici a v mnoha domech jsme dostali bohatou výslužku. I přes chladné počasí 

jsme celý pochod zvládli bravurně a večer se pokračovalo zábavou v místním kinosále. 

Na celé akci nás potěšilo, že i mnozí z Vás se oblékli do masek a užili si s námi 

výbornou a zase trochu jinou formu zábavy. 

 Letní hodky v červnu se vydařily i nevydařily zároveň. Co se účasti týče – ta byla 

velmi slabá a teprve k večeru se taneční parket alespoň trochu zaplnil. Ale na druhou 

stranu, jsme si celý den i večer užili naplno (a doufáme, že jsme nebyli jediní) – což pro 

nás byla odměna za „dřinu“, kterou jsme na přípravu vynaložili. Doufáme v to, že 

2. Letní hodky, na kterých bude hrát DH Legrúti z Velkých Bílovic, budou daleko 

vydařenější . 

 Dívčí vínek, který jsme letos pořádali již podruhé, se nesl v duchu Spartakiády. 

Připravili jsme si s Chasou předtančení, které se snad všem zúčastněným líbilo. 2. pokus 

Dívčího vínku byl vydařenější než předchozí a doufáme, že tímto směrem budeme 

pokračovat i nadále. 

 V průběhu celého roku jsme se ovšem účastnili i mnoha přespolních akcí (v 

Hlohovci, Valticích, Charvátské Nové Vsi, Poštorné, Velkých Bílovicích, Mikulově, 

Rakvicích, Moravské Nové Vsi, Lanžhotě atd.), pořádali grilovačky a večery u ohně.  

 „Májky“ jsou další akcí, kterou jsme si zvykli pořádat každoročně večer z 30. dubna 

na 1. května u hlavní stárky. Jde tady o to, že kluci v noci postaví všem krojovaným 

děvčatům májky a děvčata na oplátku napíší klukům před dům nějaký vzkaz. Poté se 

zase všichni sejdeme a dohromady pokračujeme v zábavě. 

 Jako takový poslední úspěch tohoto roku bych zmínila, že se nám podařilo zakoupit 

chasovní kyjovský dívčí kroj a věříme, že snad nebude poslední. 

 V závěru Vám chceme poděkovat, že rádi chodíte na naše akce, což je pro nás jako 

pro kolektiv největší motivace k pořádání kvalitních kulturních zážitků. 
Za Chasu Adriana Balážová 

 



Polní cesty 
 

 Naše obec v letošním roce investovala nemalé prostředky ze svého rozpočtu na 

obnovu polních cest. Částka vynaložená tomuto účelu se blíží hodnotě 1,5 milionu 

korun. Já osobně nepochybuji o účelnosti vynaložených prostředků. Je to začátek 

dlouhého a časově i finančně náročného období, ve kterém je potřeba pokračovat a 

dokončit i další úseky polních cest. Jsem přesvědčen, že občané, vinaři i zemědělci 

přijali tuto akci s povděkem. Je pro mne nepochopitelné sledovat naprosto bezohledné 

chování některých „zemědělců“, kteří si neváží hodnot kolem sebe a dokáží svým 

bezohledným jednáním ničit společný majetek (např. Mikrosvín). Přitom stačí odklidit 

zeminu spadlou z plečky, pluhu nebo traktoru. Pokud se budeme ke společnému majetku 

chovat takto bezohledně a nebudeme jej společně spravovat, pak jakékoli investované 

prostředky postrádají smysl. Tak to ostatně platí i pro jiný, obecně spravovaný majetek, 

jako například taneční parket, nová zastávka, nebo odpadky v potoce a větrolamech. 

 Ovšem přístup vinařů a společností, které se finančně připojili k obnově polních cest, 

nás příjemně překvapil, což se projevilo ve výši sponzorských příspěvků, za které děkuji 

těmto společnostem:  Vinofrukt a.s., Vinařství Volařík, Vinařství Baláž, Vinařství Tichý, 

Víno Holec, Vinařství Zámečník, Vinařství Hamerník, Volavka Václav, Fiala Jiří, Fiala 

Ivan, Pitra Alois, Bařina Petr, Karlík Pavel, Černek Pavel, Lukáš Miroslav, 

Matula Zdeněk a p.Seitl. 

 V dnešní době tolik diskutovaná polní cesta pronajatá p. Šebestovi je pronajatá v 

souladu s rozhodnutím rady obce a zastupitelstva obce. Přístup na pozemky za 

oplocenkou p. Šebesty je zajištěn jinými polními cestami. 

 Rád bych touto cestou popřál všem spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a 

do nového roku hodně zdraví a elánu, budeme ho všichni potřebovat 
  Petr Holec, člen rady obce 

 

Naši důchodci se rozhodně nenudí 
 

 O tom že naši nejstarší spoluobčané si rozhodně na nudu nemohou stěžovat, jsme se 

všichni mohli mnohokrát přesvědčit na některé z akcí v naší obci. Rok 2011 tak nebyl 

výjimkou. Členové SPCCH po celý rok organizovali kulturní akce, účastnili se jiných 

obecních akcí, vzdělávali se nebo třeba jezdili na výlety. Pojďme se tedy podívat, jak 

letošní rok z pohledu SPCCH vypadal. V lednu senioři již po dvanácté uspořádali 

společenský ples. K tanci hrála dechová hudba Pivoňka, proběhlo předtančení školní 

mládeže a vládla velmi dobrá nálada. Škoda jen, že těch dobře naladěných návštěvníků 

nebylo více. 30. dubna uspořádal SPCCH ve spolupráci se SRPŠ dnes již tradiční rej 

čarodějnic, spojený se soutěžemi pro děti a opékáním špekáčků. V červnu se uskutečnila 

družební návštěva ve slovenských Dechticích. Na výletě vládla přátelská nálada, 

nechyběla procházka ani posezení a zpívání u táboráku. Slovensko navštívili členové 

SPCCH ještě jednou, v říjnu byl uspořádán velmi oblíbený zájezd do termálního 

koupaliště Velký Meder. V září se SPCCH prezentoval také na Dunajovickém vinobraní. 

Langoše a slané záviny měly obrovský úspěch a přinesly také vítaný příspěvek do 

klubové pokladny. Poděkování patří nejen všem návštěvníkům, ale také členkám, které 

se o provoz stánku postaraly. Členové SPCCH také debatovali s policistkou a rizicích 

dnešní doby, v knihovně hovořili o nové literatuře a v Brně diskutovali s lékařkou na 
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téma péče o zdraví. O kulturní vyžití se postaral především květnový a říjnový zájezd do 

brněnských divadel na hru Sugar a Kráska a zvíře. SPCCH se zasloužil také o zkrášlení 

naší obce, když na Den stromů členové vysadili v parku naproti pošty strom, jehož 

patrony se stali žáci 1. třídy. V prosinci naši senioři prezentovali svou činnost také na 

adventním jarmarku a doslova za dveřmi je také tradiční předvánoční výstavka v sále dr. 

Karla Rennera. Takový byl tedy rok, zajímavý, veselý a úspěšný. SPCCH děkuje 

obecnímu úřadu za podporu organizace, a to jak finančně, tak bezplatným 

propůjčováním sálů i klubovny. Dále děkuje také svým členům a příznivcům a všem 

přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok 2012.  
Za SPCCH Věra Šůstková, text uspořádal Mgr. Josef Šuba 
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TJ SOKOL DOLNÍ DUNAJOVICE 
 

 Je tady konec roku, tak mi dovolte, abych Vás informoval o dění v naší organizaci. 

Přes problémy, které jsou už dané vývojem v celé lidské společnosti, a to je upadající 

zájem o sportovní a kulturní vyžití, se nám daří poskytovat a také zajišťovat sportovní 

aktivity zájemcům z řad dětí, mládeže i dospělých.  

 Po změně pravidel jsme v letošním roce opět mohli přihlásit samostatné mužstvo 

nejmenších hráčů fotbalu a po roční pauze, ve které jsme spolupracovali s Pernou, bojují 

naši žáčci za podpory a zájmu rodičů v okresní soutěži přípravek. Máme zde 7 hráčů 

včetně jedné dívky. 

 Kategorie žáků je v současné době nejvíce problematická, proto jsme rádi, že na 

základě dohody o společném žactvu, hrají tři naši chlapci ve společném mužstvu 

s Březím. V těchto kategoriích nejde až tak o výsledky, ale hlavně o to, podpořit u dětí 

zájem o kolektivní sport a vést je k určité pohybové aktivitě a odpovědnosti. 

 Trochu jiné je družstvo dorostenců, jak bylo před časem někým na tomto místě 

napsáno, je nejproblematičtější věkovou kategorií. My máme v týmu 16 hráčů a jediný 

problém je to, že pořád vyhrávají, a když prošli III. třídou do okresního přeboru, kde po 

podzimní části opět vedou tabulku, tak už se pomalu chystáme na to, že budou hrát 

krajskou soutěž, což se v naší obci ještě nikdy nestalo a my budeme muset vynaložit 

větší finanční prostředky, aby se zajistila doprava na utkání v rámci části kraje a ne jen 

okrese, jak tomu je doposud. Ale my ty peníze vyděláme na kulturních akcích, i když 

nám nebude přát počasí a přes veškerou snahu pořadatelů vyhraje příroda a zvolí se 

bezpečnost hostů i za cenu kaňky, jak na tomto místě taky někdo psal. Velký podíl na 

tom má pan Roman Dvořák, který s podporou vedení TJ utvořil partu kluků, kteří táhnou 

za jeden provaz. 

 Poslední kategorií jsou muži. Ať už je příčina kdekoliv, hlavní podíl na sestupu do 

IV. třídy má generační výměna hráčů a jejich nedostatek. Mužstvo se ale podařilo 

doplnit několika hráči včetně dorostenců, kteří věkově tuto kategorii opustili, a to se jeví 

jako pozitivní perspektiva pro budoucí období. 

 Tvoří se zde velmi mladý kolektiv kvalitních hráčů, a tak se snad v dohledné době 

zase vrátíme do vyšších soutěží.  

 K tomuto přání připojuji přání příjemného a klidného prožití svátků vánočních, štěstí 

a zdraví v novém roce Všem příznivcům fotbalu i ostatním spoluobčanům. 

 P.S. v roce 2012 proběhne volba nového výboru, které se já už nezúčastním. Zájemci 

se mohou připravit. 
Roman Pekárek, Předseda TJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité upozornění – od února se mění termín svozu TKO. 

Svoz se bude odvážet nově jednou za dva týdny v pondělí. 

Poprvé se svoz v pondělí uskuteční 6. února 2012. 



Vánoční a novoroční bohoslužby 

v Dolních Dunajovicích 
 

neděle 18. 12. IV. neděle adventní 9.00

 vánoční sv. zpověď (dva kněží) 

  15:15-16:30 

sobota  24. 12. půlnoční  21.30 

neděle 25. 12. božíhodová 9.00  

pondělí 26. 12. Svaté rodiny 9.00 

 s obnovou manželských slibů  

 a požehnáním manželům 

 14 – 17 bude kostel otevřen  

  k návštěvě betléma 

pátek 30. 12. Svaté rodiny 18.00 

neděle 1. 1. novoroční 9.00 

pátek 6. 1.  tříkrálová 18.00 

 s žehnáním vody, kadidla,  

 křídy a zlata 
 

Bohoslužby v jiných farnostech brněnské 

diecéze najdete na adrese www.biskupstvi.cz 
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Společenská kronika     
 

Jubilea 
 

Říjen 
 

Olga Holacká 

Anna Ryšánková 

Zlata Šafářová 

Marie Bartáková 

Marta Vitulová 
 

Listopad 
 

Jaroslav Pekařík 

Emilie Bandíková 

Věra Lukůvková 

Alžběta Hodoňová 

Alojz Marušík 

Serafina Bravencová 

Vladimír Ferák 

František Šenkeřík 

Žofie Popovičová 
 

Prosinec 
 

Marie Konečná 

Štěpán Dobiáš 

Marie Pavlátová 

Marie Kroupová 

Jiřina Melemová 

Angela Rajnohová 

Rozalie Csüröšová 

Štěpán Váňa 

Zdeněk Babirád 

Alžběta Kuřimská 

Štěpánka Skaláková 
 

Narození 
 

Říjen 

Jakub Zima 

Marie Studynková 
 

Listopad 

Eva Feigerlová 
 

Úmrtí 
 

Říjen 
 

Matěj Slunský  78 let 
 

Listopad 
 

Vladimír Vičar    76 let 

  

Kulturní a společenské akce 
 

6. 1.  Tříkrálový koncert  

žáků ZŠ a MŠ  Sál Dr. Rennera 

14. 1.  Ples SPCCH SPCCH 

28. 1. Ples SRPŠ SRPŠ 

11. 2. Krojový ples Chasa 

25. 2. Šibřinky TJ Sokol 

3. 3. Fašank Chasa 

25. 3.  Degustace ČZS 

8. 4. Místní výstava vín   ČZS 

Kromě koncertu se všechny ostatní akce 

konají v kinosále 


