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30. výročí PZP Dolní Dunajovice
Letos si připomínáme
30. výročí
Podzemního
zásobníku
plynu
Dolní
Dunajovice, vybudovaném
na
částečně
vytěženém
ložisku
zemního
plynu.
Ložisková struktura byla
objevena
na
základě
seismického
měření
a
průzkum ložiska byl zahájen
v roce 1973 vrtem Dun-1,
kterým
byla
prokázána
akumulace zemního plynu, a
ukončen v roce 1977 vrtem Dun-13. Těžba plynu byla zahájena 5. 12. 1977 a ukončena v
roce 1983, kdy bylo ložisko převedeno pod správu Jihomoravských plynáren k. p. Brno,
k výstavbě podzemního zásobníku plynu.
Dne 16. 5. 1985 proběhlo slavnostní zahájení stavby. Již v průběhu roku 1988 byla
většina technologického zařízení připravena k provozu, tak bylo 4. 10. zahájeno
předstihové vtláčení a ukončeno 21. 11. 1988. V průběhu roku 1989 byla stavba
kompletně dokončena, zkolaudována a slavnostní zahájení provozu proběhlo 5. 9. 1989.
Realizací stavby bylo uvedeno do provozu plynárenské zařízení s uskladňovací
kapacitou 700 mil. m3 a těžebním výkonem 7,0 mil.m3/den.
Kolaudací a slavnostním uvedením do provozu však práce na technologii PZP
neskončila. Provizorní zajištění potrubního dvora proti nadměrnému chvění bylo po
odborném posouzení nahrazeno podpěrným systémem, který sestával z vybudování
nových podpěrných patek a uložení potrubí na vibroizolační prvky. Tento systém byl
předán v roce 1991 a dodnes je plně funkční.
Dalším nedostatkem stavby byl vznik trhlin na základech kompresorů. Tato skrytá
vada byla odstraněna sanací základů v roce 1991.
Vzhledem k vysoké provozní nespolehlivosti, energetické náročnosti, velké citlivosti
na změny teploty, nízkému komfortu a malé operativnosti při obsluze byl původní řídicí
systém MARK nahrazen novým. Vítěz výběrového řízení, firma UniControls, nabídl
systém, který nejlépe odpovídal našim požadavkům na technické řešení a cenu.
Rekonstrukce ŘS proběhla v době od listopadu 1992 do října 1993.
Po ukončení náběhového období na projektované parametry jsme v prosinci 1992
provedli výkonovou zkoušku, při které bylo dosaženo výkonu 7,24 mil. m3/den. Po
aproximaci do výkonové křivky jsme mohli garantovat maximální výkon 7 mil. m 3/den

až do odtěžení 40% provozních zásob. V této době se ukazovalo, že skladovací kapacita
PZP v Československu je dostatečná, ale chybí pohotový výkon při teplotách pod -12°C.
V březnu 1993 jsme tedy připravili návrh na zvýšení výkonu sond. Již v tomto roce byly
zahájeny intenzifikační práce a při hydrodynamickém výzkumu sond v roce 1995 bylo
prokázáno, že můžeme garantovat výkon 8 mil.m3/den až do odtěžení 40% provozních
zásob. Pak jsme připravili projekt Zvýšení výkonu PZP na 12,5 mil. m3/den. V této etapě
byla zrekonstruována technologie středisek a vybudováno 6 nových sond v letech 2000
až 2001. Intenzifikačními pracemi na stávajících sondách a vybudováním nových sond
jsme se dostali nad technologickou propustnost plynových přípojek a středisek I a II.
Byla tedy schválena další etapa rekonstrukce, která byla ukončena v závěru roku 2014.
Začátkem roku 2015 jsme provedli otestování těžebních výkonů sond přes
zrekonstruovanou technologii pro stanovení nové výkonové křivky pro sezónu
2015/2016. Abychom uspokojili požadavky našich zákazníků, rozšířili jsme postupným
zvyšováním maximálního ložiskového tlaku z 12,6 na 13,0 MPa v letech 2003 až 2005
skladovací kapacitu na 780 mil. m3 zemního plynu. Část objemu investiční podušky byla
převedena do provozních zásob, takže od roku 2011 můžeme našim zákazníkům
uskladnit až 900 mil. m3 zemního plynu.
Investice do PZP dosud nekončí. V současné době probíhá budování nového systému
Havarijního odtlakování centrálního areálu a střediska III.
V současné době PZP Dolní Dunajovice nabízí uskladňovací kapacitu 900 mil. m 3
zemního plynu a počáteční těžební výkon až 19,3 mil. m3/den.
Ing. Jiří Kotek, Vedoucí PZP Dolní Dunajovice

Obec informuje
Společnost EON připravuje v naší obci výstavbu dvou nových trafostanic (na ulicích
Kostelní a U Vodárny). V ulicích U Vodárny a U Rybníka se současně připravuje
rekonstrukce elektrického vedení, které by mělo být vedeno v zemi.
V průběhu letních prázdnin se uskuteční dokončení oprav budovy mateřské školy.
Bude se měnit střecha, zateplovat podkroví a na závěr bude opravena i celá fasáda.
Prázdninový provoz ve školce bude zajištěn.
V dubnu byla Grantovou komisí společnosti RWE Gas Storage schválena obci částka
160 000 Kč jako příspěvek na vybudování dětského hřiště. Hřiště je budováno v parku
na ulici Hlavní. Dovolím si tímto poděkovat jménem obce i budoucích uživatelů za tento
dar.
V prostoru před nákupním střediskem byla provedena oprava chodníku a současně
byly přemístěny informační skříňky.
Ve spolupráci s Tenisovým klubem Dolní Dunajovice bylo na tanečním parketu
instalováno výčepní zařízení pro zlepšení služeb při kulturních akcích. Pořadatele akcí
na tanečním parketu bude o podmínkách využití výčepního zařízení informovat pan
Václav Šuba.
V jarních měsících proběhla další etapa opravy polních cest. Stejně jako již
několikrát v minulosti žádá obec zemědělce, aby při obdělávání svých pozemků neničili
a neznečišťovali cesty. Pokud ke znečištění cesty dojde, tuto po sobě, prosím, ukliďte.
Další cesty se budou opravovat v závislosti na finančních možnostech obce. Časem zcela
jistě bude opravena i cesta, která vede právě k vašemu pozemku.
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

Oslava Dne matek
Letošní oslava Dne matek se uskutečnila po dvou letech za krásného letního počasí
na tanečním parketu na návsi.
Po úvodním zahájení pí. Martincovou, předsedkyní MO ČČK, přivítal všechny
přítomné starosta obce Mgr. Josef Hasník. Poté následoval program, ve kterém
vystoupily děti ze ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice. Velký úspěch sklidilo vystoupení dětí MŠ
se svým „komediálním sólistou“, které nám písničkou připomněly televizní seriál Vinaři,
který byl částečně natáčen i v naší obci. Velkým aplausem bylo provázeno vystoupení
kroužku Tancování pro radost pod vedením Kateřiny Valeriánové, který se svým
tanečním pásmem Léta letí v soutěži „Česko se hýbe“ v kategorii 8-10let obsadilo v
konkurenci 21 týmů 9. místo a postup do republikového finále v Mostě. Všem
přítomným udělaly radost taky svým vystoupením děti z národopisného souboru
Dunajek a Mužský a ženský sbor Dolní Dunajovice.
V průběhu kulturního vystoupení roznášely členky ČČK všem přítomným ženám
kávu a koláčky. Po skončení programu odcházely přítomné ženy nejen s krásnými
zážitky, ale i s perníčky, které pro ně upekla a nazdobila pí. Hana Zugárková.
Závěrem je třeba poděkovat všem účinkujícím a učitelkám za pěkně připravený
program, členkám ČČK a pracovníkům obecního úřadu, kteří se podíleli na přípravě a
průběhu oslav, Obecnímu úřadu za financování celé akce a Pekařství MaJa.
Alena Helísková, MO ČČK

Setkání s pěsničků aneb Májové zpívání.
Takový název dal místní ženský sbor kulturní akci, kterou pořádají pravidelně každý
rok. Letošní ročník jsme stanovily na 23. května na parketu venku, s tím, že jsme
doufaly, že už bude příjemné počasí a nebudou se muset účinkující sbory a posluchači
tísnit v sále, který je pro takovéto akce dosti nevhodný. Bohužel. Přání jsme měli, ale
skutečnost byla jiná. Víkend propršel, a tak jsme se sešly opět v kinosále. Ale vůbec to
neubralo na spokojenosti vystupujících a doufám, že i hostů. Při odjezdech měly sbory
přání, aby mohly k nám opět zavítat, a to byla pro nás velká odměna. Posluchači
odcházeli s příjemným zážitkem při pohledu na různobarevné kroje a poslechem
nádherných moravských pěsniček.
Všem přítomným děkujeme za vytvoření příjemné atmosféry. Poslední společnou
písničku s námi zahrála DH Zlaťulka, která hrála po zbytek večera k tanci. Každá taková
podobná akce potřebuje mít ochotné lidi, kteří Vám rádi pomohou celou akci zajistit. A
to v naší obci díky Bohu máme. Jsou to místní vinaři a Pekařství Maja. Vám všem moc a
moc děkujeme. Sponzorem byl JKU Brno a obec Dolní Dunajovice.
Věřím, že pokud nám to zdraví dovolí, sejdeme se znovu za rok.
Zdena Karlíková

Přehlídka pěveckých sborů
Pod názvem „A když dojde sobotěnka“, se v sobotu 4. července od 17 hodin na
tanečním parketu uskuteční přehlídka pěveckých sborů. Kromě domácího mužského
sboru se akce zúčastní zpěváci ze Zlína, Týnce, Ladné, Šardic, Ždánic, Velkých
Pavlovic, Pohořelic a ženský sbor Vonica ze Zlína. Po vystoupení sborů bude následovat
beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou Husaři.
Věříme, že tak jako dosavadních sedm přehlídek i tato se bude těšit značnému zájmu
příznivců lidových písní a dobrého vína.
Stanislav Lačík

Úspěch tanečního kroužku "Tancování pro radost"

Již čtvrtým rokem se účastníme s mým kroužkem "Tancování pro radost" taneční
přehlídky s názvem " Stonožka" v Mikulově. Mohu říct, že vždy jsme se setkali s
velkým úspěchem. Letos jsme se líbili natolik, že nás spolu s další skupinou poslalo
vedení DDM Mikulov do soutěže "Česko se hýbe" (Česko se hýbe je projekt Českého
svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, zaměřený na podporu zdravého životního stylu a
fyzického pohybu. Smyslem je snížení obezity a propagace sportu, který prospívá jak
tělesnému, tak duševnímu zdraví). Soutěžili jsme ve věkové kategorii 8 - 10 let, kde
spolu s námi bylo 21 týmů. Ve velké konkurenci jsme se umístili na krásném 9. místě a
vybojovali si přímý postup do finále. Republikové finále se uskutečnilo 5. 6. 2015 v
Mostě. Celkem soutěžilo 1752 závodníku všech věkových kategorii. V naši kategorii

od 8 do 10 let bylo celkem 16 týmů. Děti (tanečníci) ukázaly, že postup byl zasloužený.
Tančily opravdu výborně a především pro radost, úsměv, který doprovázel celou
choreografii, přenesly nejen mezi nás, ale také mezi celé publikum a porotou. Již po
velkém potlesku se dal očekávat krásný výsledek. Děti si vybojovaly fantastické 5.
místo. Pro nás to byl den plný nových zkušeností, setkání a úžasných zážitků. Tento
skvělý den se uskutečnil také díky finančním darům. Tímto bych chtěla moc poděkovat
SRPŠ Dolní Dunajovice za finanční obnos 10.000 Kč, DDM Mikulov 2.000 Kč, Klub
důchodců D. D. 1000 Kč. Za velký finanční dar děkuji rodičům Petře a Steve Caulfield,
Mirku Šutovi, Marii Cnostové, Petře Jakubcové, Lence Valešové, Ivě Ryšánkové,
Zdeňce Rabatové a paní Nadi Barákové. Také děkuji rodičům a babičkám, kteří nás také
finančně podpořili i za dobrůtky pro děti.
Do tance dávám své srdce, snažím se dětem předat něco málo ze svých tanečních
zkušeností, trávíme společně nezapomenutelné chvíle. Jsem ráda za zpětnou vazbu, za
radost v očích a poděkování od dětí, kamarádů, rodičů. Děkuji své výborné asistentce
Oldřišce Svobodové, děkuji všem rodičům, prarodičům, kamarádům a především dětem
za úžasnou podporu.
Velmi si jí i Vás vážím.
Katka Valeriánová

Ochotnický soubor Lípa
Vás srdečně zve na své první zájezdové
divadelní představení

POHÁDKA ZE MLEJNA
Na motivy slavné pohádky Z. Trošky a V. Marka „Princezna ze mlejna“

Kde: Kinosál Dolní Dunajovice

Kdy: 5. 7. 2015 v 16:00 hodin

Pohyb psa ve volné přírodě
Často se setkáváme s následující otázkou: „V případě, že mne pes poslouchá a nevzdaluje
se z mého dohledu (do 10 m), je nutné jej mít na vodítku?“
Zákaz volného pobíhání psů se podle § 10 odst. 1 zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb.)
vztahuje na celou honitbu. Nelze tedy se psy volně pobíhajícími chodit ani po veřejných
cestách v honitbě, které jsou účelovými komunikacemi a honebními pozemky. Zákaz volného
pobíhání psů na silnicích procházejících honitbou (které nejsou honebními pozemky) je
uveden v předpisech o silničním provozu. Zákaz volného pobíhání psů bývá stanoven i ve
vyhláškách velkých měst a platí zejména pro parky a jiná podobná veřejná prostranství. V
honitbě, za kterou pro toto vysvětlení můžeme považovat „extravilán sídelního útvaru", nelze
opak volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než že pes musí být veden na vodítku. Zatím co
„venčení" psů lze provádět s vodítkem, nevystačí se s ním při výcviku. Nelze určit hranici,
kdy je ještě pes cvičen, a kdy již volně pobíhá. Výcvik psů v honitbě však není obecně
dovolen. Podle § 10 odst. 3 dříve platné prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti (vyhlášky
č. 134/1996 Sb.) byl výcvik psů všech plemen v honitbě možný jen po předchozím souhlasu
uživatele honitby. I u psů, pro jejichž usmrcení zákon stanoví přísnější podmínky (služební,
zdravotní, vojenské atd.), nelze z toho odvodit oprávnění jejich držitelů k provádění výcviku
psů na honebních pozemcích. Pro výcvik těchto psů se obvykle používá oplocených cvičišť
uvnitř obce čili pozemků nehonebních. Podle § 63 a 64 zákona o myslivosti může orgán
státní správy myslivosti za volné pobíhání psů v honitbě uložit pokutu až 30 000 Kč fyzické
osobě a 40 000 Kč právnické osobě. Nelze dávat rovnítko mezi volné pobíhání psů a
podmínky pro jejich usmrcení. Myslivec nesmí zastřelit psa jen proto, že volně pobíhá. K
jeho usmrcení musí být splněny podmínky, které jsou uvedeny v § 14 odst. 1 písm. e) zákona
o myslivosti. Pes, který byl usmrcen při splnění těchto podmínek, nepochybně před tím volně
pobíhal. Jedna z těch podmínek je „který mimo vliv svého vedoucího". Tedy i volně
pobíhající pes (t. j. za existence přestupku jeho vedoucího), nesmí být usmrcen, jestliže se
např. vrací na pískání nebo volání svého vedoucího.
Zpracováno s využitím materiálů na www.myslivost.com.
Myslivecké sdružení Slunný vrch Dolní Dunajovice

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2014
Název příjemce

Občanské sdružení Dunajek DNS
Klub důchodců DD
Mužský a ženský pěvecký sbor
Křesťanský sbor Dolní Dunajovice
TJ Sokol Dolní Dunajovice
Český červený kříž
Tenisový klub Dolní Dunajovice
Sdružení hasičů Čech a Moravy
SRPŠ při MŠ a ZŠ Dolní Dunajovice
Marcomania
Chasa Dolní Dunajovice
Jezdecký klub M+M
Příspěvek obce celkem
Tabulka je součástí schváleného hospodaření obce v roce 2014

Výše příspěvku

47 764 Kč
10 000 Kč
9 720 Kč
10 000 Kč
200 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
500 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
362 984 Kč
Mgr. Josef Hasník, starosta obce

TJ Sokol Dolní Dunajovice
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás pozdravit a podělit se s Vámi o dění v naší
organizaci. Vzhledem k tomu, že se blíží prázdniny, tak to znamená, že máme zase za
sebou další ročník fotbalových soutěží. Ten uplynulý musíme vyhodnotit jako
neúspěšný, protože se nepodařilo udržet mužstvo v třetí třídě. Hlavní podíl na tomto
výsledku má vliv dnešní doby, kdy prioritou je zaměstnání a to vedlo k tomu, že jsme se
celou sezónu potýkali s nedostatkem hráčů. Začátek jarní části poznamenal odchod dvou
hráčů, kteří u nás měli hostování, a také dlouhodobé zranění dalších dvou hráčů. To se
výrazným způsobem podepsalo na výkonech mužstva a tomu odpovídaly dosažené
výsledky. Takový už je život a je na nás, abychom si s tím nějak poradili.
Co se týká další činnosti naší organizace, tak to jsou kulturní akce, které nám
umožňují kromě zábavy a udržování národopisných tradic, také získávat finanční
prostředky. Ty jsou použity na činnost naší tělovýchovné jednoty.
Jsou před námi letní zábavy a to tradiční Červencová noc, která bude netradičně, z
důvodu problému se zajištěním hudby, přesunuta ze soboty na pátek 10. července. Další
bude na koci srpna předhodová zábava a ve dnech 29. a 30. srpna krojované hody. Je to
v předstihu, ale už teď Vás všechny v co nejhojnějším počtu na tyto akce zveme. A
kromě vaší návštěvy si budeme samozřejmě přát, aby i počasí stálo na naší straně.
Závěrem bych chtěl oslovit rodiče dětí ve věku od 5 let, kteří by měli zájem se
věnovat sportování, aby se přihlásili na tel: 608 204 633.
S přáním krásného a slunečného léta
Roman Pekárek

Ze základní školy
Konec školního roku 2014-2015 je už v dohlednu. Jaký byl? Snad dobrý, ale lépe je
něco hodnotit s odstupem času, s rozmyslem a nadhledem. Hodnocení prospěchu a
chování našich žáků za tento školní rok necháme do dalšího čísla novin.
Pracovali jsme s dětmi podle našeho ŠVP co nejpoctivěji. Z 5. třídy jde 1 žák
studovat osmileté gymnázium v Mikulově. 16 žáků z 9. třídy bude pokračovat ve studiu
v různých oborech středních škol. Nyní má naše škola 181 žáků v 9 třídách, z toho je 9
žáků v 1. a 2. třídě v Perné, kde také funguje školní družina. V Dolních Dunajovicích je
zájem rodičů o docházku dětí do školní družiny velký, špalír dětí s paní učitelkou
Gilovou je pořádně dlouhý.
Žáci se zúčastnili různých soutěží – v matematice, dopravní výchově, recitaci a
míčových hrách. Malí tanečníci z kroužku DDM Mikulov, který navštěvují žáci naší
školy „Tancování pro radost“ pod vedením Kateřiny Valeriánové se dostali do
celostátního finále soutěže „Česko se hýbe“, kde obsadili krásné 5. místo.
Celý tento školní rok žáci 7., 8., 9. třídy pokračovali v účasti v projektu „Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ v JMK“ ve spolupráci s Gymnáziem v
Mikulově. Absolvovali výuku fyziky, praktického vyučování a chemie přímo v
Mikulově, vyučující z gymnázia odučili hodiny s těmito žáky v naší škole. Tuto
spolupráci hodnotím jako velmi přínosnou.
V těchto dnech – v polovině června – jedou žáci na školní výlety; opakují a hodnotí
svoje znalosti a dovednosti a připravují se rozloučit se školním rokem 2014 – 2015
tradiční Školní akademií.
Všichni se těší na rodiče a přátele školy v kinosále v pondělí 22. 6. 2015 v 17 hodin.
Sylva Šlosarová, zástupce ředitele školy

Kulturní a společenské akce
ve druhém pololetí 2015

Společenská kronika
Jubilea
Duben

27. 6.

První prázdninová zábava Náves

4. 7.

Zpívání mužských sborů Náves

5. 7.

Pohádka ze mlejna

Kinosál

10. 7.

Červencová noc

Náves

25. 7.

Pytlácká noc

Náves

8. 8.

Letní slavnosti vína

Náves

28. 8.

Předhodová zábava

Náves

29. 8.

Hody

Náves

30. 8.

Hody

Náves

19. 9.

Vinobraní

Náves

Červen

26. 9.

Křídla motýlí

Náves

Kristina Kratochvílová
Jan Jakubčík
Olga Pitrová

24. 10. Dívčí vínek

kinosál

30. 11. Adventní Jarmark

Náves

Marie Šrotová
Aleš Balog
Emil Chreno
Markéta Malíková
Albert Kolka
Marie Slezáková
Květen
Jiří Pavlát
František Bařina
Blaženka Chludilová
Anežka Žofková
Petr Nechuta
Marie Šenkeříková

4. 12.

Narození

Mikulášský košt

sál Dr. Rennera

12. – 14. 12. Vánoční výstavka

Duben

sál Dr. Rennera

Kristian Komosný
Lukáš Heisig
Nikolas Kočíb

15. 12. Zpívání pod vánočním stromem

Květen
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Jaroslav Oberreiter
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