
 

 

Moje milovaná paní učitelka a spisovatelka  

Marie Damborská  
 

 Kdo z dosud ještě žijících našich spolužáků ji 

pamatuje, tak si jistě vzpomene, že i přes zákaz 

pana ředitele Klímy, vyučování s paní učitelkou 

začínalo a končilo vždy motlitbou. 

 Měla úžasné osobní kouzlo, pro nás tehdy 

vyprávějící babičky, bystrý odhad našich 

lumpáren, omluv a výmluv i neskutečný 

nakažlivý smysl pro humor. A humor ji provázel 

do konce života. Ještě ve věku 90-ti let 

připravovala se spisovatelem Zdeňkem Galuškou 

televizní pořady o „Slovácku“ v „Dolňáckém“ 

dialektu. Bleskově dokázala reagovat a zkarikovat 

kdekoho a kdeco a to psanou formou, grimasou i 

posunkem nebo pózou. Měla však i velký dar víry 

v Boha, s nímž překonávala životní strádání 

(zdravotní potíže, smrt dcerky, péči o nemocného 

manžela aj.). 

 Lidé, kteří byli v roce 1950 v pozicích „obecních všemocných“ rozhodli, že cituji: 

„…tací ludé nám tu nebudů zacláňat“. A paní učitelka byla penzionována a přinucena se 

z Dolních Dunajovic vystěhovat. Určeno jí bylo místo kdesi u Vírské přehrady. Po čase 

se však do milovaného kraje vrací a svůj život dožívá v Pavlově na faře. 

 Stařenka, jak ji familiérně oslovovali umělecké osobnosti, církevní otcové i vědecké 

kapacity, je pohřbena vedle svého manžela na hřbitově nad Pavlovem, odkud je výhled 

do kraje jihovýchodním směrem na jezero řeky Dyje, až k městečkům Podivín a Velké 

Bílovice – jejich rodišti. 

 Paní učitelko, omlouvám se za všechna příkoří Vám a na Vás učiněná všemi lidmi, 

děkuji za Váš „Boží vinohrad“ a chvála Bohu, že jste byla. Stále Vás mám ráda. Láska 

neumírá, ta je věčná, jak jste nás učila. 

 Tak jako apoštol Pavel psal: „Dobrý boj jsem bojoval, víru jsem si zachoval“ – platí i 

o Vás. 
Olga Dolníčková 
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Informace z radnice 
 

 V listopadu 2011 nabylo právní moci „Opatření obecné povahy – Stanovení místní 

úpravy provozu na pozemních komunikacích v Dolních Dunajovicích“. Na jeho základě 

bude v obci postupně doplněno dopravní značení. Největší změnou bude zákaz stání 

v ulicích Poštovní, Zahradní, Polní a Rudé armády. Důvodem této změny je především ta 

skutečnost, že někteří řidiči jsou neohleduplní a jimi zaparkovaná vozidla brání provozu 

v uvedených ulicích. Po instalaci dopravního značení bude na jeho dodržování dohlížet 

Policie ČR. Po vyhodnocení situace bude zákaz stání doplněn i v dalších ulicích, které 

kvůli šířce vozovky neumožňují parkování na vozovce. 

 Dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci jsou připravované 

zpomalovací prahy na vjezdech do obce a vyvýšený přechod pro chodce před školou. 

Tato opatření jsou nyní ve fázi zpracování projektů a jejich projednávání. 

 Do plného provozu se po odstranění drobných závad dostala tělocvična ZŠ. Ta je 

nyní využívána každodenně v odpoledních hodinách mnoha občany obce. Je zřejmé, že 

se nám investice ve výši 5,5 mil. Kč vyplatila. Nejen proto, že žáci ZŠ mohou konečně 

cvičit v hygienicky vhodném prostředí, ale ostatní zájemci o sportování mohou bez obav 

vstoupit do opravených prostor. Důležité nyní bude, jak se k opravené tělocvičně 

budeme chovat, aby nám v dobrém stavu vydržela co nejdéle. 

 Na radu obce se obrátil neznámý pisatel s výzvou, aby zajistila dodržování pořádku 

na návsi. Navrhuje zákaz hraní her a jízdu na skateboardu. Rada se návrhy zabývala a 

navrhuje realizovat následující opatření: 1) bude snížena výška živého plotu. 2) bude 

upraveno veřejné osvětlení tak, aby plocha návsi byla co nejvíce osvětlena. 3) Obec 

požádá Policii ČR o častější kontroly.  

 14. března 2012 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva, kterého se zúčastnilo 

14 zastupitelů (1 omluven) a 12 občanů. Projednán byl odprodej několika pozemků 

z majetku obce, zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření 7/2011, smlouvu o 

spolufinancování sociálního poradenství a smlouvu s RWE o směně pozemků. 

Zastupitelstvo také odsouhlasilo žádost na pozemkový fond o odkoupení pozemků 

z majetku PF. Nejdelším bodem jednání bylo projednání stížností pana Petra Šimka na 

postup obce ve věci hudební produkce v Pizzerii Luciano. Po dlouhé diskuzi je nutné 

konstatovat, že pan Šimek s postupem obce i nadále nesouhlasí, přestože tento byl 

prověřen pracovníky ministerstva vnitra i krajského úřadu, kteří v postupu obce 

neshledali pochybení.   

 Jak už bylo psáno výše, zpracovává obec projektovou dokumentaci na vybudování 

zpomalovacích prahů na vjezdech do obce. Rozpracovány jsou i další projekty. Jedná se 

o revitalizaci místního potoka a rybníka, tyto by mohly výrazně zlepšit vzhled obce. 

V současné době očekáváme výsledky dotačního programu na ozelenění veřejných 

prostranství. V první etapě je zpracován projekt na rekonstrukci zeleně na hřbitově a 

v parcích na ulici Rudé armády (restaurace Praha a u restaurace Fontána). Před 

závěrečným projednáním je projektová dokumentace na výstavbu sběrného dvora. 

S výhledem na delší období je potřeba uvažovat o rozvoji sportovního areálu. Prosíme 

proto o vyplnění a odevzdání připojeného anketního lístku. Vzhledem ke skutečnosti, že 

v letošním roce většinu financí použijeme k úhradě dluhů, musíme připravovat projekty 

tak, abychom byli připraveni na dobu, kdy se finanční situace obce zlepší.        
 Mgr. Josef Hasník, starosta obce  



 

JARO A VELIKONOCE 
  

 Uběhl další rok a opět se blíží jaro a také Velikonoce. 

 Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů a podle jejich pojetí se váží k 

ukřižování a zmrtvýchvstání Krista. Svůj původ mají v pohanských tradicích a oslavách 

jara, ačkoli si jejich počátky mnohé společnosti vykládají různě. 

 Vlastním svátečním dnům předchází šest postních týdnů a každá ze šesti nedělí má 

své jméno dříve udržovaných specifických rituálů příchodu jara: Pučálka, Pražná, 

Kýchavá, Družná, Smrtná a poslední Květná neděle. 

 Také jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne mají svá pojmenování. Zatímco na 

Modré pondělí bylo v minulosti zvykem neuklízet, o Žlutém úterý se muselo výhradně 

uklízet.  Na Škaredou středu, kdy Jidáš zradil Ježíše, pálili lidé snítky kočiček. Tento den 

by se neměli lidé mračit, aby jim to nezůstalo po zbytek roku. Zelený čtvrtek je spojován 

s Kristovou poslední večeří, proto by se měly jíst pouze zelené pokrmy. Velký pátek 

připomíná ukřižování Krista a ten den by se měl držet největší půst. Bílá sobota se nese v 

duchu příprav na slavnost Vzkříšení a Boží hod přináší velké hodování po dnech 

hladovění. Ať už se jedná o jakékoli pojetí Velikonoc, vždy jsou spojené s vítáním jara. 

To letošní přichází po tuhé zimě. Všichni netrpělivě čekáme na sluníčko, i když to, nám 

nepřinese pouze radost, ale také spoustu práce. Jak to už na vesnicích chodí, práce kolem 

domů, zahrad a vinohradů nám začíná. 

 Dunajovičtí vinaři slaví svůj svátek opět na Velikonoční neděli již 34. ročníkem 

výstavy vín. Jako každý rok je začátek výstavy v 9 hod. Od 14 hod hraje cimbálová 

muzika Jožky Severina. Všechny Vás srdečně zvu na ochutnání vín našich vinařů. 

Vinařům děkuji za poskytnuté vzorky.  
Za ČZS Petr Holec 

 

Už je to 10 let..... 
 

 V našich životech se to zdá být někdy hodně dlouho, někdy nám to připadá velice 

krátké. I náš ženský sbor slaví letos 10 let vzniku. Před 10 lety se sešlo několik žen, které 

si chtěly zazpívat, popř. jezdit i zpívat do okolí, pokud se budeme samozřejmě líbit. A 

ono se to splnilo, včetně mnoha vystoupení, které jsme za těch 10 let absolvovaly. 

Začínalo nás 10, ale dnes je nás už 13, a zpívání se stalo pro nás obrovským koníčkem. 

Proto také každý týden v pátek máme zkoušku, co je třeba vypilovat, naučit nové písně a 

nelitujeme ani minutu, kterou tomu věnujeme. Za dobu 10-ti let jsme se naučily moc 

písniček ze všech regionů Moravy a bylo by velmi těžké zazpívat je všechny nebo 

alespoň ty nejoblíbenější při vystoupeních. Při příležitosti letošní oslavy našeho desátého 

výročí vzniku jsme připravily tzv. blok vzpomínek z písní, který rádi věnujeme všem 

milovníkům lidové písně.  

 Přijměte prosím tímto i pozvání na toto setkání  dne 21. dubna v sále kina, kterého se 

zúčastní sbory ze Strání, Ostrožské Nové Vsi, Kyjova, Kozojídek, Vnorov, Kobylí, 

Prušánek, Charvatské Nové Vsi a oba místní sbory. Věříme, že to bude opět přehlídka 

krásných písní a přehlídka nádherných krojů z celé Moravy. 
Pavel a Zdena Karlíkovi 

 



 

Plesová sezóna 2012 
 

 Plesová sezóna v naší obci začala 14. 

ledna plesem SPCCH. Organizace 

sdružující naše nejstarší spoluobčany 

pořádala ples již po třinácté a podle 

organizátorů převládají v letošním 

hodnocení spíše pozitiva. Návštěva oproti 

loňskému ročníku opět o něco vzrostla, i 

když stále nedosahuje návštěvnosti 

nejoblíbenějších plesů. Po čtrnácti dnech 

uspořádalo svůj ples SRPŠ. Každoročně 

zřejmě nejnavštěvovanější ples přilákal 

také letos množství dunajovických i 

přespolních tanečníků. Kapela Habakuk i přes ne vždy povedené variace na známé songy 

návštěvníky pobavila, bohatá tombola probudila soutěživého ducha a spokojenost tak vládla 

mezi organizátory i návštěvníky. Třetím v pořadí byl benjamínek mezi dunajovickými plesy, 

tedy krojový ples. Chasa v počtu osmnácti! krojovaných párů nacvičila Slováckou besedu, 

která byla jednou z hlavních atrakcí večera. Návštěvníků přišlo dost a díky krojované chase a 

dechové hudbě Podlužanka, uprostřed února na všechny dýchla hodová atmosféra. Plesovou 

sezónu pak o čtrnáct dní později ukončily tradiční sokolské šibřinky. Masek bylo jako vždy 

poměrně dost, především z řad mladších návštěvníků. Na tanečním parketu se tak proháněli 

piráti, mouchy, hippísáci nebo kostlivci, kterým se o hudbu postaral DJ Míra Stříška. 

 Taková tedy byla plesová sezóna 2012. Nebo 2011? 2010? Nebo 2013 či 2014? Ano v 

podstatě totožný článek by jste si mohli přečíst o loňské nebo předloňské plesové sezóně a 

pokud nenastane v naší obci jev zcela mimořádný, budete si podobný článek moci přečíst i za 

rok, jen s pozměněnými daty. Na obranu současného stavu lze říci: ano, většinu návštěvníků 

plesy stále lákají, ano lidem se plesy stále 

líbí a odcházejí spokojení, ano 

organizátoři se stále bez větší námahy 

mohou radovat ze zisků. Jinými slovy 

proč něco vylepšovat nebo měnit, když 

jsou lidi spokojení a neremcají. Na 

druhou stranu by však dunajovickým 

plesům změna vůbec neuškodila. K tomu 

je však důležitá především chuť něco 

měnit a možná taky trocha fantazie. 

Možností se nabízí dost, stačí si jen 

vybrat: tématické plesy, kvalitní 

doprovodný program, zajímaví hosté, 

nové, kvalitní kapely nebo třeba atraktivnější ceny v tombole. Fantazii se meze nekladou. 

Vždy však platí jedna věc. Zaměřit se v první řadě na spokojenost návštěvníků, ne jen na 

vlastní výdělek. Bohužel je však situace taková, že místní organizace budou bez vlastních 

výdělků, jen s příspěvky od obce asi těžko přežívat. Je to zkrátka onen pověstný začarovaný 

kruh. A jak z něj ven? Možná by stačilo trochu zariskovat, vždyť risk často znamená i zisk. 

Čím atraktivnější a pestřejší program, tím více bude návštěvníků a tím větší budou i kýžené 

zisky. Dokud se však někdo ochotný riskovat nenajde, budou muset dunajovčáci za 

kvalitnějšími plesovými zážitky do okolních obcí a měst.   



Mgr. Josef Šuba 

 

K šikaně za Základní a Mateřské škole Dolní Dunajovice 
 

 Televize „Prima“ ve svém večerním Zpravodajství uvedla ve středu 14. března 2012 

reportáž o šikaně v ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice. Nechci vůbec polemizovat nad 

pohnutkami lidí, kteří poskytli zkreslující a nepravdivé informace, ale chci se k celému 

problému vyjádřit a uvést na pravou míru. 

 Je pravda, že v říjnu minulého roku došlo k incidentu mezi žáky 4. třídy základní 

školy. O přestávce si mezi sebou začali tzv. vyřizovat účty, kde údajnou obětí byl jejich 

spolužák. Celý průběh, který trval několik desítek sekund, si jeden přítomných žáků 

natočil na mobilní telefon. Během krátké doby byla celá věc oznámena řediteli školy. 

Ještě ten den začal výchovný poradce a preventista zjišťovat informace o incidentu se 

všemi žáky, kteří se ho zúčastnili. 

 Následně byla do školy pozvána matka chlapce, a s celým případem seznámena. 

Seznámeni byli také rodiče žáků, kteří se objevili na nahrávce. Těmto žákům byla 

snížena známka z chování za nepřípustné chování a porušení kázně.  

 Na žádost školy bylo provedeno mapování vztahů žáků 4. ročníku pracovnicí 

Pedagogicko-psychologické poradny Břeclav, p. Adamusovou. S výsledky mapování 

byli žáci seznámeni. 

 Za čtyři měsíce po incidentu – 17. 2. 2012 - proběhla schůzka zástupců školy, matky 

a pracovníků střediska výchovné péče Brno. Na této schůzce bylo matce pracovníky 

střediska výchovné péče doporučeno přeřazení jejich syna jako oběti na jinou školu. 

Teprve po této schůzce matka požádala o předání nahrávky, tedy téměř po půl roce od 

incidentu. Dne 1. 3. 2012 přešel žák na jinou školu. 

 Veškeré informace jsme od samého počátku tohoto incidentu prezentovali veřejně a 

průkazně. To, co zaznělo v reportáži ze strany rodičů, je pro mě absolutně nepřijatelné. 
Mgr. Miroslav Ivaniš, ředitel školy 

 

Dětský maškarní karneval  
 

 V neděli 4. 3. 2012 odpoledne uspořádala MŠ pro všechny děti i rodiče maškarní 

karneval, na který přišla spousta převlečených dětiček se svými maminkami, tatínky, 

babičkami i tetami. Děti se hned zapojily 

do tanečků, jelikož rytmická a melodická 

moderní hudba pod vedením tatínka 

Hynšta nenechala nikoho dlouho sedět.  

 Každý oddechový čas byl vyplněn 

zábavnou soutěží, které se vždy zúčastnily 

všechny děti i se svými rodiči a byly za to 

vždy náležitě odměněny pěknými cenami. 

Každá maska byla krásná‚ originální a za 

to rodičům patří velký „Dík“.  

 Doufáme, že se karneval všem líbil a 

to je i pro nás učitelky MŠ dalším 

impulsem pro pořádání karnevalu v příštím roce. Těšíme se na shledanou se všemi.  
Kolektiv učitelek MŠ 



Knihovna informuje 
 

 Je Březen měsíc knihy, doba, kdy se konají různé akce se čtením spojené a tak vás 

chceme seznámit i s prací v naší knihovně. Bilancování naší práce v loňském roce je pro 

nás docela úspěšné. V dubnu jsme měli prezentaci naší knihovny v Moravské národní 

knihovně v Brně a přivezli si opět čestné uznání pro knihovnu.  

 Loni jsme měly zaregistrovaných 176 čtenářů, z toho, bohužel, pouze 67 dětí, což je 

na naši obec přece jen trochu málo.  

 Už Jan Amos Komenský říká: „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo 

školu. Bez nich pak nebývá učený nikdo ani ve škole“. Chceme proto požádat rodiče, 

aby nám pomohli a snažili se svým dětem vštěpovat lásku ke knihám již od předškolního 

věku. Velmi jim tím pomohou v získávání vědomostí ve škole i mimo ni.  

 Celkem si naši čtenáři vypůjčili v loňském roce 9 069 knih. I letos bude z čeho 

vybírat. K 161 svazkům zakoupeným v roce 2011 již letos přibylo dalších 32 knih. 

Děkujeme paní Kavkové, od které jsme získaly darem i velmi hodnotné nové 

encyklopedie — o zdraví, fotografování atd.  

 Bezplatný internet využilo 134 čtenářů, webové stránky a on-line katalog navštívilo 

2 780 občanů. Z výměnného fondu z Břeclavi jsme měly 465 knih a v dubnu se 

chystáme přivézt další soubor.  

 I letos se naše knihovna zúčastní literární soutěže Magnesia Litera, soutěžní lístky je 

možno vyplnit přímo v knihovně, odesíláme je potom společně. Za minulý rok bylo z 

naší knihovny vylosováno asi 8 čtenářů, kteří obdrželi poukázku na výběr knihy v 

hodnotě 250,- Kč.  

 O novinkách v knihovně, besedách případně výstavkách se můžete informovat na 

našich webových stránkách, kde jsou ve fotogalerii též fotky z besed se školáky.  

Adresa: www.knihovnadolnidunajovice.webk.cz. nebo přes stránky obce  
      Miroslava Lačíková, vedoucí knihovny 

 
 

Mateřská škola informuje 
 

 Zápis do MŠ se uskutečňuje pravidelně každý rok v jarním měsíci. Obavy jsou vždy 

stejné. Bude dostatečný počet dětí? Jaké budou mít učitelky pracovní úvazky? Vše se 

totiž odvíjí od počtu zapsaných děti. Tak třeba v loňském roce nám odcházelo 14 dětí do 

ZŠ, proto jsme potřebovaly zapsat stejný počet dětí (celodenních), ty nám ale nepřišly. 

Celodenních dětí bylo jen 9. Proto jsme počet doplnily dětmi celodenními z okolních 

obcí. 

 Pro školní rok 2012/13 budou v naší MŠ otevřeny tři třídy, a tím bude plně využita 

kapacita školky (65 žáků). Bude tedy možné přijmout všechny děti, které letos přišly 

k zápisu.               Vladimíra Šomanová, ved. uč. MŠ  

Vinaři z Dolních Dunajovic a Březí u Mikulova  

pořádají ve dnech 23. – 24. června 2012 

Festival otevřených sklepů 2012 
více na: www.sklepyotevrene.cz 

 



Myslivost  
 

 Ministerstvem kultury ČR byl vypracován materiál s názvem „Seznam nehmotných 

statků tradiční a lidové kultury České republiky“.  Na stránkách ministerstva se pak 

dozvídáme, že jeho účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora 

nehmotného kulturního dědictví na území ČR. 

 Do dnešního dne je zde zapsáno 5 položek: slovácký verbuňk, vesnické masopustní 

obchůzky a masky na Hlinecku, jízdy králů na Slovácku, sokolnictví a letos nově i 

českomoravská myslivost. 

 Hlavní součástí naší myslivosti je úsilí o zachování přírody a krajiny, její ochrana 

včetně volně žijící zvěře. Myslivost je různorodá činnost, která se zdaleka nevyčerpává 

jen lovem. Jsou to zejména obornictví, bažantnictví, ochrana zvěře a jejich biotopů, 

myslivecká kynologie a samozřejmě dodržování mysliveckých zvyků a tradic, jako je 

používání myslivecké mluvy, úlomků, zálomků, konání výřadů a výloží, pasování. 

 K těmto výše jmenovaným hodnotám se hlásí i myslivci naší obce, členové MS 

Slunný vrch Dolní Dunajovice. Myslím, že důkazem toho je možná pro některé občany 

naší obce málo viditelná aktivní práce našich členů po celý myslivecký rok, jako např. 

zimní přikrmování zvěře, stavba krmných zařízení, i letos plánovaný sběr odpadků v 

revíru, tlumení škodné zvěře. Velkou radost máme z rekonstrukce naší myslivny z 

vlastních prostředků. 

 Myslivosti zdar!     Antonín Šmíd, Místopředseda MS Slunný vrch 

 

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  2012 
 

 Prosba Charity České republiky o příspěvek na Tříkrálovou sbírku 2012 začínala 

výzvou: „Začněme rok dobrým skutkem“ a „Pomozme těm, kteří si pomoci neumějí“ 

 Vážení spoluobčané, za sebe i za vedoucí Charity ČR pro oblast Břeclav, Vám 

děkuji, že jste přijali tuto výzvu a přispěli jste do Tříkrálové sbírky 2012 v Dolních 

Dunajovicích. Darovali jste 37 913 Kč do pokladniček, kromě toho, co jste poslali 

převodem na účet č. 66008822/0800 nebo dárcovskou SMS ve tvaru „DMS KOLEDA“ 

na číslo 87777, což je variabilní symbol Tříkrálové sbírky. Tímto způsobem ještě můžete 

přispět. Informace o této sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz a také na facebooku. 

 Krásnou tradici vzájemného obdarovávání mezi lidmi chudšími a bohatšími se 

pokusil obnovit a vzkřísit současný olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, když v 

jubilejním roce 2000 od narození Krista, zorganizoval ve své olomoucké diecézi 

tříkrálovou sbírku jako „nultý ročník“ – na zkoušku. Podařilo se, a proto vyzval ostatní 

diecéze, tedy biskupy a věřící, aby se následujícího roku 2001 k této sbírce připojili. A 

toto dílo lásky trvá, Bohu dík, už 11. rok. Je svědectvím, že církev nejen chce brát – 

vrátit majetek, který jí patří, ale umí také dávat. 

 Děkuji všem, kdo jste se do Tříkrálové sbírky zapojili jako „koledníci“. V Dolních 

Dunajovicích to bylo opět šest dvojic, většinou ženy a dívky a jeden mladý muž. Letos 

počasí přálo, ale přesto jste věnovali 3, 4 i 6 hodin svého času tomuto dílu lásky. Bůh 

vám odplať! Napodobili jste Svaté tři krále, pomohli jste obohatit ty, kteří darovali i ty, 

kteří službou charity budou obdarováni. Tak jste naplnili slovo Kristovo: „Blaženější je 

dávat, než přijímat.“ 

„Štěstí, zdraví, pokoj svatý“ 

   Přeje Vám všem do celého nového roku  Anna  Chrenová 



 

Úmrtí 
 

Prosinec 
 

Ludmila Hostašová 88 let 

Rozália  Csürösová 88 let 

Jan Pfeffer  54 let 
 

Leden 
 

Antonín Ripper  74 let 

Jiří Grund  76 let 
 

Únor 
 

Štěpán Dobiáš  88 let 

Jan Latýn  83 let 

Angela Rajnohová 86 let 
 

 

Kalendář kulturních akcí 
 

Duben 

 8. 4. Místní výstava vín  sál kina 

21. 4. Zpívání ženských sborů sál kina 

30. 4. Rej čarodějnic  sál kina 
 

Květen 

13. 5. Den matek  náves 
 

Červen 

9. 6.  Letní hodky   náves 

17. 6. Dětské krojované hodečky náves 

23. 6. Prázdninová zábava  náves 

23. – 24. 6. Festival otevřených sklepů  
 

Červenec 

7. 7. Červencová noc  náves 

28. 7. Pytlácká noc  náves 
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Společenská kronika     
 

Jubilea 
 

Leden 
 

Františka Lukášová 

Jarmila Rampulová 

Ing.Leoš Tichý 

Zdena Galová 

Anna Černá 

Anna Frolichová 

Ludmila Kališová 

Gabriela Binková 

Anna Svobodová 

Karel Kňourek 
 

Únor 
 

Blažena Buchtová 

Božena Hynštová 

Emilie Křivánková 

Josefa Šůstková 

Marie Kapplerová 

Vlasta Ivanišová 

Štefánia Pavelková 
 

Březen 
 

Jaroslav Valerián 

František Penčák 

Růžena Kopřivová 

Karel Figer 

Jozefa Pantůčková 

Etelka Skaláková 

Rudolf Vrábel 

Karel Pitra 

Božena Machová 
 

Narození 
 

Prosinec 
 

Amálie Horáková  
 

Leden 
 

Lukáš Křapa 


