
 

Krátké zamyšlení   
 

 Předvánoční čas je vždy obdobím bilancování a zamyšlení. V těchto dnech se navíc 

do druhé poloviny přehouplo také volební období zastupitelstva obce. Je tedy čas na 

sčítání toho, co se podařilo, a zamyšlení nad tím, co mohlo být lepší. 

 Trochu se nám rozkmotřilo zastupitelstvo, nejde ani tak o to, co a jak se má v obci 

budovat, ale jde spíš o osobní antipatie. I přes občasné neshody je zastupitelstvo funkční 

a práce na rozvoji obce se zcela jistě nezastavily. Také renovovaná rada obce nyní 

pracuje dobře a zastupitelstvu připravuje podklady pro rozhodování. A že tedy je o čem 

rozhodovat. V červnu byl obci nabídnut ke koupi areál firmy GRAFOMED. 

Zastupitelstvo si jej prohlédlo a rozhodlo, že by se obci opravdu hodil. Po jednání 

s majiteli a bankou bylo na zastupitelstvu v září rozhodnuto o koupi s využitím úvěru. 

V listopadu byl úvěr ve výši 12,5 mil. Kč i koupě na mimořádném zasedání 

zastupitelstva schválen a areál bude od 1. ledna 2017 obec využívat. 

 A co se tedy od voleb v roce 2014 už podařilo? S využitím dotace ze SFŽP byly 

v katastru obce vybudovány biokoridory. Byla dokončena rekonstrukce mateřské školy a 

pro nejmenší děti bylo i s využitím dotace, od nyní už Innogy, vybudováno nové dětské 

hřiště. S pomocí stejné dotace bylo vybudováno i nové workoutové hřiště a připravuje se 

klub pro maminky s dětmi. Dále se postupně opravují polní cesty. Díky 85% dotaci ze 

SFDI byly opraveny chodníky na ulici Rudé armády a bez dotace chodníky na ulici 

Polní. S postupujícím časem se provádí obnova technologií na obecní ČOV a pracuje se 

na rekonstrukci kanalizace, v letošním roce byla vybudována nová odlehčovací komora 

na ulici Pod Vápenkou. 

 Po více než osmi letech máme připravenu projektovou dokumentaci na rekonstrukci 

rybníka. Stavět se zatím nebude, čekáme totiž, že vláda splní svůj slib a na rekonstrukce 

malých vodních nádrží budou vypsány dotace. V příštím roce by měla být dokončena 

oprava fasády na budově ZŠ. Ono to sice není vidět, ale ve dvoře je hrozná. Protože 

E ON chystá rekonstrukci rozvodů v ulicích U Vodárny a U Rybníka, musí v návaznosti 

na to obec vybudovat nové veřejné osvětlení a místní rozhlas. Pokud půjde vše tak, jak 

má, měla by být největší akcí v roce 2017 výstavba nové ulice mezi ulicemi Zahradní a 

Polní. Zde by mělo být k dispozici asi 12 stavebních míst na pozemcích obce a několik 

také na soukromých pozemcích. V roce 2017 se také bude realizovat obnova zeleně 

kolem místního potoka. Akce bude zčásti financována z dotace ministerstva životního 

prostředí. V průběhu roku 2019 by mělo konečně dojít i na výstavbu nového kulturního 

domu. 

 Vážení spoluobčané přeji Vám v roce 2017 hlavně zdraví a pohodu. 
       Mgr. Josef Hasník, starosta obce 
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Informace OÚ 
  

 Spolky, které působí v obci, mohou žádat o podporu z Programu podpory z rozpočtu 

Obce Dolní Dunajovice na rok 2017 od 1. 1. do 28. 2. 2017. Na později podané žádosti, 

nebude brán zřetel. Podrobnosti a žádost jsou na webových stránkách obce. Zároveň 

upozorňujeme, že spolky, které obdržely dotaci v roce 2016, musí provést jejich 

vyúčtování. 

 Na jednání zastupitelstva obce 14. prosince bylo rozhodnuto o pojmenování dvou 

ulic. Slepá ulice, která odbočuje z ulice Rudé armády, se nyní jmenuje K Větrolamu, 

ulice dosud část ulice Hlavní, kde je pekárna, se nyní jmenuje U Pekárny. Občanům, 

kteří zde bydlí, to asi přinese komplikace, ale zlepší se orientace pro ostatní. 

 Kromě rozpočtu obce na rok 2017 (příjmy i výdaje činí 34 mil. Kč) byl schválen 

rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020.  

 Zastupitelstvo obce nezměnilo pro následující období výši poplatků a plateb, takže i 

nadále je stočné v obci 34,50 Kč za 1m3 a poplatek za svoz odpadu 500 Kč na osobu. 

 V roce 2017 budou obecní poplatky opět vybírány prostřednictvím SIPO. Pokud se 

Vaše SIPO změnilo, informujte o tom v kanceláři OÚ. Termíny výběru jednotlivých 

poplatků jsou následující: leden – poplatek za psy, únor – odpady (1. splátka), březen – 

stočné (vyúčtování za rok 2016), duben - odpady  (2. splátka), červenec - odpady 

(3. splátka), srpen – stočné (záloha na rok 2017), říjen – odpady (4. splátka). 

 V průběhu roku 2016 byly vybudovány nové chodníky na ulicích Rudé armády a 

Polní, upraveny byly asi 2 km polních cest a vybudováno bylo nové workoutové hřiště 

s pěti cvičícími stroji u malého hřiště na ulici Hlavní. Opravena byla vozovka a přilehlý 

chodník v křižovatce ulice Hlavní s komunikací k areálu traktorky. Dokončen byl nový 

vchod na hřbitov s parkovištěm. 

 V červnu tohoto roku bylo poprvé otevřeno Informační centrum v naší obci. V 

červnu a v září bylo IC otevřeno každou sobotu a neděli od 9 do 17 hodin. V červenci a 

srpnu bylo IC otevřeno od pondělí do neděle od 9 do 17 hodin. Návštěvnost byla v 

červnu a v září cca 10 – 15 turistů denně. Informovali se na akce konané v obci a v okolí. 

V červenci a v srpnu byla návštěvnost kolem 30 turistů denně. Ti žádali informace o 

ubytování, o cyklistických stezkách a tipy na výlet v okolí. V informačním centru jsou k 

prodeji pohledy, turistické mapy s vyznačenými cyklotrasami a turistické vizitky. 

 Obec uvažuje o zprovoznění služby "Mobilní rozhlas". Podrobné informace jsou zde 

- https://www.mobilnirozhlas.cz. Služba by měla být po registraci dostupná především 

na mobilních telefonech a měla by sloužit pro zlepšenou komunikaci mezi občany obce a 

OÚ formou e-mailu, aplikace v „chytrých“ telefonech a v krajním případě 

prostřednictvím SMS. O případném spuštění služby budete včas informováni.  
     Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

 

 Vánoční strom na letošní rok poskytla paní Blaženka Chludilová. 

Jménem všech občanů děkujeme.  

 Pokud máte strom vhodný pro umístění na návsi v roce 2017, dejte 

prosím vědět do kanceláře OÚ.  

 



 

Besídka pro důchodce 
 Opět po roce jsme se sešli na předvánoční besídce pro důchodce. Počasí přálo, přesto 

se část důchodců nedostavila. Některým to nedovolily zdravotní problémy, jiní si 

opomněli zapsat do kalendáře. Proto apeluji na děti občanů, aby své rodiče pomohly 

vypravit, popř. zajistily odvoz z besídky.  

 Program byl bohatý jako každý rok. Předsedkyně SPOZ všechny přivítala a 

seznámila přítomné s programem. Děti z MŠ si připravily pěkný program. Dík patří 

nejen dětem, ale i paní učitelce Cenkové, Ivanišové, Jankovičové a Šedivé. Koledy 

zahrály (zapískaly na flétny) děti ze ZŠ pod vedením paní uč. Burešové. Dále pokračoval 

program dětí ze ZŠ, kde vystoupila taneční skupina pod vedením paní uč. Holbové. 

Všechny děti byly odměněny čokoládou. Poté následoval oběd, řízek a bramborový 

salát. Poděkování patří kuchařkám ze ZŠ Dolní Dunajovice.  

 Velmi pěkné vystoupení měli muži a ženy z pěveckého sboru, kteří ochotně rádi 

přispějí k dobré náladě. Nechyběla kávička, zákusek a další drobné pohoštění. K tanci a 

poslechu hrál Zbyněk Hroudný. Všichni se dobře bavili. Už mi nic jiného nezbývá než 

popřát klidné, pohodové vánoční svátky a v tom novém roce 2017 jen to nejlepší, co 

život přináší, štěstí, zdraví, radost a spokojenost 
Členka SPOZ Olga Pitrová 

SRPŠ při ZŠ a MŠ  
 

 Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice sdružuje rodiče, kteří 

zaplatili členský příspěvek 200 Kč na školní rok za nejmladšího člena rodiny 

navštěvujícího ZŠ. Věnujeme se organizování a podpoře školní a mimoškolní vzdělávací 

aktivity žáků naší školy. 

 Aktivní členové (10 rodičů - maminek) připravují akce pro děti (Čarodějnice, MDD, 

podzimní akce – Drakiáda, Lampionový průvod, Uspávání broučků), akce pro dospělé 

(První prázdninová zábava, Ples SRPŠ) a společné Zpívání pod vánočním stromem. 

 V předchozích letech jsme rodiče seznamovali s hospodařením SRPŠ na plenární 

schůzi (setkání rodičů, pedagogů a členů SRPŠ), která se uskutečnila vždy počátkem 

školního roku. Vzhledem k pracovnímu vytížení rodičů, ale i nezájmu jsme od tohoto 

upustili. 

 Vybrané příspěvky od rodičů společně s dotací OÚ a výtěžkem z akcí pro dospělé 

jsou používány ve prospěch dětí: 

- nákup balíčků pro prvňáčky, dárků a odměn 

- organizování mimoškolních a volnočasových aktivit 

- startovné na sportovní a reprezentační akce   

- dopravné na sportovní a kulturní akce  

- příspěvek na lyžařský výcvikový kurz, doplňování lyžařského vybavení 

 k výpůjčce 

- loňská vánoční nadílka (stolní hry a stavebnice do tříd) 

 Vyúčtování je v případě zájmu rodičů k nahlédnutí u hospodáře, popř. při třídních 

schůzkách. Závěrem bychom opět rády požádaly ochotné rodiče o pomoc a spolupráci. 

 Příjemný adventní čas všem přejí členky SRPŠ.  
 



Adventní jarmark  

 

  Přípravy v plném proudu... Den před jarmarkem 

sychravo, zima, mlha až deštivo. Zato sobota se nám 

vybarvila! Sluníčko, bezvětří a krásných 13 stupňů ve 

stínu zabezpečilo hojnou návštěvnost adventního 

jarmarku. Jsme rádi, že všichni, co došli na jarmark, 

se umí bavit, jsou pozorným publikem a dokonce se 

nadšeně zapojují do aktivit a soutěží. I letos tomu 

nebylo jinak a o titul „NEJ vánoční pochoutka 

jarmarku" se zapojilo 12 soutěžících se svými 

pochoutkami. Nechybělo několik vánočních nápojů, 

smažených pokrmů a dalších lahůdek. Letošním 

vítězem se stal „svařáček Bumbrdlíček" rodiny 

Šubovi, druhou vítěznou pochoutkou „langoše" holek 

z Klubu důchodců a třetí ocenění putovalo k rodince 

Valeriánové za pochoutku 

„bramborové spirálky a 

svařáček od Valinky". Soutěž 

byla do poslední chvíle počtem 

hlasů vyrovnaná a napínavá. 

Přesto je potřeba poděkovat 

všem, kteří se do soutěže 

zapojili, neboť výtečných 

pochoutek bylo vskutku  dost. 

Nejen chuťové buňky vánočně 

naladily všechny návštěvníky, 

ale také nádherný 

program všech 

účinkujících  

nadchl nejednoho 

diváka. Zazněla 

tradiční i moderně 

laděné hudební 

díla dětí i 

dospělých. Vše i 

dolnodunajovický 

vánoční strom 

následně požehnal 

místní farář, pan 

Kohoutek. 

Rozsvěcením 

vánočního stromu 

však program zdaleka nekončil. Lampiony štěstí se postupně vznášely nad Dunajovicemi 



a rozzářily nám tak nebe nad širokým okolím. A co si každý, kdo vypouštěl lampion 

štěstí, přál? To prozradila barva vypuštěného lampiónku, neboť každá barva nesla jiné 

přání. Tou nejžádanější byla bílá, ta symbolizovala zdraví. A to přeji i já všem, neboť 

když je člověk zdráv, má vše... a nebo se k tomu ostatnímu, vytouženému, může 

přiblížit. Přeji vám všem, abychom se VE ZDRAVÍ opět při jakékoli příležitosti sešli. 

Pěkný adventní čas...   
 Za DNS Dunajek Marcela Kurucová 

 

Kinosál opět zaplnili tvořiví nadšenci  
 

  V sobotu 3. prosince se zaplnil místní 

kinosál dětmi. Konalo se adventní tvoření. 

Děti si mohly vyrobit svícen, sněhuláka, 

vánoční ozdoby a spoustu dalších věcí. 

Vyzkoušely si práci s tradičními, ale i 

netradičními materiály (např. moosgummi).  

 Letošní novinkou byla tvořivá dílna pro  

dospělé. Maminky a babičky si vytvořily 

krásné vánoční stromečky a anděly, které 

určitě vyzdobí nejeden dům v Dunajovicích.  

 Děkuji Všem, kteří se na organizaci 

podíleli.   
  Za maminky Jitka Benová 

 

 

 



 

Z tenisového klubu 
 

 Největší 

akci z mnoha, 

které se nám 

v letošním 

roce podařilo 

dokončit, je 

rozšíření 

zázemí 

tenisového 

klubu.  

 Téměř 

okamžitě po 

instalaci ping 

pongového 

stolu se 

rozhořely každodenní boje do pozdních večerních hodin. Úžasné na tom celém je, že 

hrají i lidé, od kterých bych sportovní aktivitu vůbec nečekal. 

 V srpnu jsme zorganizovali již 15. ročník Letních slavností vína. K úspěchu celé 

akce přispělo jednak ideální počasí a snad i změna účinkujících, ale především vynikající 

vína, za která bych chtěl všem vinařům moc poděkovat. Od spousty návštěvníků jsem 

slyšel, že téměř nebylo možné zvolit z katalogu špatný vzorek. Ještě jednou moc 

děkujeme. Bez vás by tato akce nedávala smysl. 

 Největší radost ovšem máme ze stále většího zájmu o tenis ze strany mládeže. Jestli 

jsou za tím úspěchy našich tenistů na olympiádě nebo na grandslamech nevím. Co vím 

ale zcela určitě je, že je za tím velký kus práce Miroslava Brychty, který dokáže děti 

zaujmout a motivovat pestrými a zajímavými tréninky. Odměnou jim byl červencový 

turnaj, kde mohly poměřit své síly a umění.  

 Touto cestou bych chtěl také Mirkovi pogratulovat k 50. narozeninám, které oslavil 

v září, a popřát mu hodně zdraví a pohody a také chuť do další práce.  

 Neustále rostoucí zájem ze strany dětí ale i dospělých a především rostoucí kapacity 

ubytovaných v obci, nás nutí k zamyšlení nad rozšířením současného počtu 2 kurtů, 

který je zcela nedostatečný. Další krok, kterým se snažíme zajistit hraní v domácím 

prostředí i v zimním období, je pokus o získání dotace na zakrytí jednoho kurtu. Ušetřili 

bychom tak spoustu času a prostředků za pronájmy hal v Březí, Velkých Němčicích, 

Rakvicích a Brně, kam členové a mládež dojíždějí. 

 Nakonec bych Vás všechny rád pozval na tradiční Štěpánský běh, který se koná 

26. prosince od půl druhé. Start i cíl je u tenisového klubu. Svařák i zabijačkové 

speciality budou jako vždy připraveny.     Jiří Schnelly     

 

TJ Sokol 
 Vážení spoluobčané, rád bych se s Vámi podělil o několik informací, které se týkají 

činnosti TJ Sokol Dolní Dunajovice. 



 V současné době jsou činná dvě mužstva dospělých a to jedno ve fotbale a druhé v 

ragby. Co je však asi nejpříjemnější a taky nejdůležitější, že se nám zase podařilo ve 

fotbale přihlásit nejmladší děti, a to je přípravka. Vzhledem k širokému věkovému 

rozpětí od 4 do 10 let zatím hrajeme v kategorii starší přípravky. Na tréninky chodí od 

12 do 22 dětí včetně 3 dívek, a proto se snažíme zajistit ještě nějaké trenéry, aby bylo 

možné vytvořit i mužstvo mladší přípravky, případně před přípravky. 

 Na podzim jsme se zúčastnili 4 turnajů, na kterých jsme zatím spíš získávali první 

zkušenosti v soubojích se soupeři. Každým odehraným utkáním je patrný posun v 

dovednosti a kolektivní spolupráci, což je v našem případě asi to nejdůležitější. 

 V jarní části bychom rádi jeden z turnajů uspořádali na našich hřištích. Je to velká 

událost, které se účastní až 12 sportovních klubů a to je 100 až 120 dětí plus trenéři a 

doprovod rodičů. 

 Samozřejmě žádnou činnost nelze provozovat bez odpovídajícího zázemí a 

finančních prostředků, které získáváme díky dotaci od naší obce, a taky z pořádaných 

kulturních akcí. Pro upřesnění podotýkám, že veškeré práce, které se týkají údržby a 

provozu sportovního areálu, úklidu kabin a praní dresů si zajišťujeme sami v rámci naší 

organizace. Z vlastních prostředků hradíme i odměny, které jsou vypláceny na základě 

dohod o provedení práce. Obecní dotace je použita pouze na energie a údržbu 

sportovního areálu, který je majetkem obce.  

 Co se týká sportovního areálu, tak bych chtěl touto cestou informovat, že během 

zimních měsíců je uzavřený a tím platí přísný zákaz vstupu. V případě porušení mohou 

být vedeny kroky k náhradě vzniklé škody. 

 S přáním klidného prožití svátků vánočních a hodně úspěchů a pevného zdraví do 

nového roku       Roman Pekárek  
 

 

 

Vánoční a novoroční bohoslužby  

v kostele sv. Jiljí v Dolních Dunajovicích  
 

Den:  Datum:  Mše:    Čas:  

Sobota  24. 12.  štědrovečerní (půlnoční)  21:30  

Neděle  25. 12.  božíhodová s žehnáním dětem 9:30 

Pondělí  26. 12.  svatoštěpánská s žehnáním vína 9:30 

  Odpoledne otevřen kostel k návštěvě betléma 14:00-16:00 

    Pobožnost   16:00  

Pátek  30. 12.  Svaté Rodiny   17:00 

    s obnovou manželských slibů a žehnání manželům 

Sobota  31. 12.  na závěr občanského roku  17:00 

Neděle  1. 1. 2017 s žehnáním maminkám  9:30 

    před narozením dítěte 

Pátek  6. 1. 2017 tříkrálová   17:00 

    s žehnáním vody, kadidla, křídy a zlata  

    a s žehnáním koledníkům tříkrálové sbírky 

Po. Út. a středa 6.- 8. 1. 2017 tříkrálová sbírka 

 

Bohoslužby v jiných farnostech brněnské diecéze najdete na adrese www.biskupstvi.cz 
Luboš Hron 

http://www.biskupstvi.cz/


 
 

 

 

Narození 
 

Září 
 

Michal  Sameš 

Jakub Kolařík 
 

Říjen  
 

Anna Kvardová 
 

Listopad  
 

Lucie Tichá 
 

 

Kulturní a společenské akce 

na 1. pololetí roku 2016 
 

13. 1. Ples důchodců kinosál 

4. 2. Ples SRPŠ kinosál 

18. 2. Šibřinky    kinosál 

25. 2.  Fašank   

12. 3. Tvořivé dílničky kinosál 

16. 4. Místní výstava vín kinosál 

23. 4. Bazárek dětského zboží kinosál 

28. 4. Čarodějnice 

6. a 7. 5. Otevřené sklepy  

14. 5.  Den matek náves 

3. 6.  Den dětí  dvůr ZŠ 

10. 6. Hodečky náves 

11. 6. Indiánské léto náves 

1. 7. 1. prázdninová zábava náves 
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Společenská kronika     
 

Jubilea 
 

Říjen 
 

Věra Bodurková 

Otakar Šimoník 

Josef Raus 

Olga Holacká 

Zlata Šafářová 

Marie Bartáková 
 

Listopad 
 

Jaroslav Pekařík 

Emilie Bandíková 

Věra Lukůvková 

Alžběta Hodoňová 

Alojz Marušík 

František Šenkeřík 

Josef Balog 

Jaroslav Rabata 

Žofie Popovičová 

Štěpánka Škrháková 
 

Prosinec 
 

Marie Pavlátová 

Jiřina Melemová 

Alena Kvardová 

Zdeněk Babirád 

Štěpánka Skaláková 

 

Úmrtí 
 

 

Říjen 
 

Josef Kalivoda  61 let 
 

Listopad 
 

Kristina Kratochvílová   97 let 
 

 


