
 

 Zastupitelstvo v poločase 
 

 Od voleb v roce 2010 uplynuly dva roky a zastupitelstvo se dostalo do druhého 

poločasu svého volebního období. To je asi správný okamžik na krátké zhodnocení 

dosavadní práce a výhled do další činnosti. 

 Nové zastupitelstvo nastupovalo v roce 2010 v okamžiku, kdy byly rozpracovány 

rekonstrukce komunikací na ulicích Kostelní a Zahradní. V průběhu roku 2011 bylo 

rozhodnuto ještě o rekonstrukci tělocvičny ZŠ. Těmito stavebními aktivitami byly 

vyčerpány finanční možnosti na několik let dopředu. Proto také byl rok 2012, co se týče 

investičních aktivit ze strany obce střídmější. Přesto se podařila rekonstrukce polních 

cest v katastru nákladem téměř 2 mil. Kč, dále byla opravena další část chodníku na ulici 

Hlavní a také autobusové zastávky.  

 Kromě investičních akcí bylo provedeno vytýčení cyklostezky, která propojuje obec 

s mezinárodní „Jantarovou“ cyklostezkou a realizovala se první část úpravy dopravního 

značení v obci. Nejdůležitější z neinvestičních akcí ale bylo schválení nového územního 

plánu obce. Obec se také aktivně zapojila do projednávání „Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje“. To, že připomínky, které jsme podali, nebyly zpracovateli 

respektovány, nás může jen mrzet. Samotné ZÚR byly zpracovány tak špatně, že je 

Nejvyšší správní soud na návrh 15 obcí, mezi kterými byla i naše obec, v červnu zrušil.  

 Jako starosta obce musím hodnotit práci zastupitelstva v uplynulém období jako 

velmi dobrou. Zastupitelé projevují o dění v obci velký zájem a jejich účast na jednání 

rady obce a zastupitelstva je výborná. Jediný problém, se kterým jsem se doposud setkal, 

je drobné nepochopení fungování systému zastupitelstva ze strany některých jeho členů. 

Zastupitelstvo totiž schvaluje svá rozhodnutí absolutní většinou, tedy osmi hlasy. Návrh, 

byť je sebelepší, který oněch osm hlasů v zastupitelstvu nezíská, nemůže být realizován. 

Pokud člen zastupitelstva má pocit, že je jeho neschválený návrh natolik významný, má 

právo ho předložit opakovaně, popřípadě může požádat do nového rozhodnutí 

zastupitelstva o pozastavení výkonu usnesení. 

 Do zbývající části volebního období máme připraveno statické zajištění budovy MŠ, 

dokončení rekonstrukce budovy ZŠ, rozsáhlou rekonstrukci zeleně v parcích a na 

hřbitově. Pro zlepšení bezpečnosti dopravy jsou projekčně připraveny zpomalovací 

prahy na vjezdech do obce a zvýšený přechod před budovou ZŠ, tady se čeká jenom na 

dostatečné finanční zajištění. Připravována je také obnova a úprava místního potoka a 

rybníka. 

 K nastávajícím vánočním svátkům a do roku 2013 přeji všem občanům naší obce 

hodně zdraví a štěstí.      
Mgr. Josef Hasník, starosta obce 
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Informace OÚ 

 

 Poslední svoz odpadů v roce 2012 bude místo pondělí 24. prosince již 

v sobotu 22. prosince. 
 Již v minulém čísle zpravodaje byli občané informováni o připravované změně ve 

svozu odpadů v roce 2013. Výběrové řízení na svoz odpadů z obce vyhrála firma STKO 

Mikulov. Z domácností bude svážet plast, papír, bioodpad a směsný komunální odpad. 

Nové nádoby na plast, papír a bioodpad budou do domácností, které si je objednaly, 

bezplatně rozváženy v druhé půlce ledna 2013 a od února 2013 bude zahájen svoz těchto 

komodit přímo z domácností. Harmonogram svozu bude k dispozici na úřední desce a 

webu v lednu. První svoz komunálního odpadu se v roce 2013 uskuteční v pondělí 7. 

ledna. V měsíci lednu bude ještě možné využívat, stejně jako dosud, sběrné místo na 

ulici Lípová. Od února bude sběrné místo otevřeno pouze každou třetí sobotu v měsíci, 

kdy zde bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad a současně zde bude možné 

odložit také elektrospotřebiče, sklo a pneumatiky. Na odkládání bílého a barevného skla 

budou před sběrným místem na ulici Lípová trvale přistaveny kontejnery. Nezbývá nám 

než doufat, že občané budou i nadále zodpovědní při třídění odpadu. 

 Na jednání ZO 12. 12. byla kromě rozpočtu obce schválena také vyhláška obce o 

poplatku za svoz odpadu. Poplatek je pro rok 2013 stejný jako v roce 2012, tedy 500 Kč. 

Plátcem poplatku je každý občan přihlášený v obci k trvalému pobytu a každý majitel 

domu nebo bytu, ve kterém není k pobytu nikdo přihlášen. Od poplatku jsou osvobozeni 

občané, kteří jsou dlouhodobě umístění v zařízení sociálních služeb nebo ve 

zdravotnickém zařízení. O možnosti na osvobození od poplatku se můžete informovat 

v kanceláři OÚ. Poplatek je splatný prostřednictvím SIPA ve čtyřech splátkách (125 Kč 

na osobu) nebo jednorázově do konce března. 

 Pro rok 2013 se nemění ani sazba stočného, která i nadále činí 20 Kč bez DPH za 

1 m
3
 vody odebrané z vodovodního řadu (celková sazba bude určena až po schválení 

DPH v parlamentu). Stočné je tak v naší obci poloviční proti ostatním obcím v okrese. 

 V roce 2013 budou obecní poplatky opět vybírány prostřednictvím SIPA. Pokud se 

Vaše SIPO změnilo, informujte o tom v kanceláři OÚ. Stejně jako v roce 2012 se 

nebudou ani v roce 2013 vydávat známky na popelnice 

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

– odpady (1. splátka), březen – stočné (vyúčtování za rok 2012), duben - odpady (2. 

splátka), červenec - odpady (3. splátka), srpen – stočné (záloha na rok 2013), říjen – 

odpady (4. splátka). 

  Ve čtvrtek 13. prosince se uskutečnila již tradiční předvánoční besídka pro 

důchodce, kterou organizuje SPOZ v Dolních Dunajovicích. Po kulturním vystoupení 

žáků místní MŠ, ZŠ a DNS Dunajek si přítomní pochutnali na obědě připraveném 

pracovnicemi školní jídelny. Svým vystoupení přítomné pobavily i místní pěvecké sbory 

a při příjemné hudbě důchodci besedovali do pozdních večerních hodin. Za přípravu 

besídky je nutné poděkovat členům SPOZ, učitelkám ZŠ a MŠ, kuchařkám ve ŠJ, 

členům mužského a ženského pěveckého sboru a vystupujícím dětem. Poděkování patří 

také panu Jaromíru Michálkovi, který bezplatně poskytl víno na občerstvení.  
Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 



Zamyšlení nad společenskou situací 
 

 Před několika málo týdny uplynulo 23 let od pádu totalitního režimu v naší zemi. Po 

období tuhé normalizace, jejíž tvrdost jsem pocítil na vlastní kůži, kdy po vyloučení z 

KSČ pro nesouhlas s invazí cizích armád v roce 1968 jsem byl nucen s rodinou se 

odstěhovat ze svého předchozího působiště, jsme se vydali na cestu svobody a 

demokracie.  

 Že to nebude cesta jednoduchá, se dalo očekávat. Jedno z prvních hesel po 

revolučním sametu „Nejsme jako oni“ umožnilo, aby v mnoha případech na vedoucích 

postech zůstali stejní lidé, kteří si eventuální změnou místa navíc i polepšili. Pro příklady 

nemusíme chodit daleko. 

 V počátečním období porevolučního kvasu se nějak pozapomnělo na to, že i 

demokracie má své mantinely a že je k tomu třeba přijmout patřičná opatření. 

Nedostatek potřebných zákonů znamenal, že začala klesat morálka už tak nahlodaná za 

socialismu (známé heslo „Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu.“), narostla arogance a 

agresivita, ubylo slušnosti, vytratila se zodpovědnost – nikdo za nic nemůže. 

Nedostatečná legislativa vytvářela podmínky pro nárůst zlodějů a podvodníků, korupce 

nabyla závratných rozměrů a dostala se do nejvyšších pater politického spektra, přibylo 

lidí, kteří se ocitli v sociálních problémech. Dostali jsme se do situace, kdy mnozí 

občané jsou zklamáni a znechuceni jednáním politiků. Je třeba si uvědomit, že tito by 

měli sloužit veřejnosti a ne zájmům svým a lobbistickým skupinám. 

 Jeden z ministrů 90. let se vyjádřil k situaci v naší společnosti, že jsme na začátku 

dlouhého poločasu a skóre je 0:1. Jedním z kroků, jak dospět v dohledné době k remíze a 

případně dál je pokusit se naplnit heslo našeho prvního prezidenta Masaryka „Nebát se a 

nekrást“. 

 V říjnu se uskutečnily krajské volby. Jejich výsledky byly odrazem současné 

společenské situace. Přestože velmi nízká účast voličů (jen přes 30%) není ukazatelem 

rozložení politických sil, je zde důvod k zamyšlení. Co však rozhodně nutí k 

obezřetnosti je skutečnost, že v některých krajích se do čela školských výborů, tedy 

rezortu, v němž se utvářejí hodnoty, postoje a názory mladých lidí, dostali komunisté.  

 Vedoucí představitelé KSČM prohlašují, že jejich strana je jiná než před rokem 1989, 

že je zreformovaná. Že o tom lze pochybovat, uvádím na příkladu v závěru mého 

příspěvku. Když se televizní moderátor zeptal hejtmana Ústeckého kraje (první 

komunistický hejtman po roce 1990), co soudí o okupaci naší země v roce 1968, 

odpověděl, že vojáci cizích armád byli v kasárnách a nedostali se do styku s veřejností, 

takže se prakticky celkem nic nestalo.           Stanislav Lačík 
       

Výsledky krajských voleb 2012 v Dolních Dunajovicích 

  

Volební účast:  

 z 1441 voličů zapsaných ve volebních seznamech volilo 458 voličů to je 31,71 %. 

 

Pořadí: 1) KSČM 111 hlasů - 26,17 % 4) ODS  37 hlasů - 8,72 % 

   2) ČSSD     71 hlasů - 16,74 % 5) KDU-ČSL 34 hlasů - 8,01 % 

   3) SZ 56 hlasů - 13,20 % ostatní strany získaly méně než 5 % hlasů 

Podrobné výsledky voleb na webu www.volby.cz 



TJ Sokol Dolní Dunajovice 
 
 Dovolte mi, abych v tento předvánoční čas věnoval pár slov k dění ve sportu v naší 

obci. 

 Ať je doba, jaká je, tak je pořád fotbal nejmasovější organizovanou činností. U nás 

tomu není jinak. Stále se snažíme podporovat nejmenší kategorii žákovské základny, kde 

se nám sice s obtížemi, ale zatím úspěšně daří hrát pravidelnou okresní soutěž. Proto, 

aby tomu bylo tak i nadále, tak bych z tohoto místa požádal rodiče dětí od 6 do 10 let, 

jestli by nestálo za zamyšlení, že jejich děti začínají být čím dál víc obratnější při práci s 

myší od počítače než třeba při přeskoku přes švihadlo nebo šplhu či běhu. To jsou totiž 

činnosti, které podporují přirozený vývoj a mají nesporně zásadní vliv na budoucí zdraví 

našich dětí. 

 Naše práce s dětmi není totiž směřována jen k tomu, aby byli fotbalisti, ale snažíme 

se je vést ke kolektivní spolupráci a odpovědnosti i individuálním dovednostem. Proto 

při trénincích provozujeme různé míčové hry, gymnastické cvičení, koordinaci pohybu a 

nezbytné protahování svalů, které se při dlouhém sezení u počítačů postupně zkracují. Po 

novém roce zase začneme s cvičením v tělocvičně, tak se budeme těšit na hojnou účast. 

 Teď odskočím o pár let výš, a to jsou mladší a starší žáci. Mimo pěti kluků, kteří jsou 

hráči FC Pálava Mikulov, tak už máme jen dva, kteří hrají v Březí. A to nám bohužel na 

samostatné mužstvo nestačí. 

 Další kategorií je dorost a tady byla situace v posledních třech letech díky silným 

ročníkům podstatně lepší. Během této doby se utvořilo silné mužstvo doplněné několika 

hráči z Perné a Mikulova, které postupně postoupilo z III. třídy přes okresní přebor až do 

krajské I. třídy. 

 Vzhledem k odchodu několika starších hráčů do mužstva mužů se pro pokračování a 

udržení kvalitní úrovně domluvila spolupráce s dorostem Mikulova. To vedlo k tomu, že 

máme opravdu kvalitní společný tým, který svou výkonnost potvrdil prvním místem a 10 

bodovým náskokem po podzimní části soutěže. 

 Poslední kategorií jsou muži. Tam se bohužel nenaplnilo očekávání mladého týmu, 

ba naopak projevily se nedostatky sehranosti a bohužel i zranění hráčů a taky špatný 

přístup některých jedinců. Do jarní části doufáme ve zlepšení přístupu a tím i herního 

projevu. 

 A jak se říká, to nejlepší na konec. Nemusí to být možná nejlepší, ale je to něco, z 

čeho máme opravdu velice dobrý pocit. Na jaře letošního roku nás oslovila parta chlapů, 

kteří se začali věnovat třináctkovému rugby, s tím, že hledají místo pro trénování. Po 

vzájemné shodě jsme jim poskytli zázemí v našem sportovním areálu. Stali se také členy 

naší TJ. Tato spolupráce se neprojevila jen po sportovní stránce, ale i materiální. Za 

jejich podpory se podařilo získat dotaci od RWE na dobudování osvětlení tréninkového 

hřiště. 

 A co se sportovní stránky týká, tak tato parta nadšenců pod vedením trenéra Petra 

Šediny utvořila tak silný tým, že se jim podařilo vyhrát soutěžní ročník II. divize a 

postoupit do I. divize, což je v České rugby lize nejvyšší kategorie. V září jsme byli 

spolupořadateli jednoho z turnajů, což je systém soutěžního ročníku, na který se za 

účasti čtyř mužstev přišlo podívat přes 100 diváků.   



 Jako poslední a dá se říct nejdůležitější je potřeba poděkovat paní Věře Lukůvkové, 

která svým pečlivým a důsledným vedením účetnictví a pokladny zajišťuje 

bezproblémový chod naší organizace po stránce finanční. 

 Podtrženo, sečteno, to by tak bylo všechno a rok je zase za námi. 

 S přáním krásného prožití vánočních svátku a všeho dobrého do nového roku 
Roman Pekárek 

 

Školní rok 2012 – 2013 začal 
 

Školní rok 2012 – 2013 jsme letos zahájili až v pondělí 3. září. To do naší školy 

v Dolních Dunajovicích přišlo 168 žáků. Do 1. a 2. třídy v Perné nastoupilo 8 žáků, a do 

Mateřské školy v Dolních Dunajovicích 65 dětí. 

Tak jako každý rok, tak i letos má škola v plánu spoustu akcí, které souvisí s výukou. 

Od září jsme některé z nich již absolvovali. Namátkou můžeme jmenovat alespoň 

některé z nich: „Po stopách Věstonické Venuše“, návštěvu planetária v Brně, exkurze 

v protidrogovém centru v Břeclavi, divadelní představení v divadle Radost, zahájení 

Školské softbalové ligy a další. Od září se uskutečnilo v rámci výuky již 16 akcí pro naše 

žáky. 

Na škole působí již tradičně několik zájmových útvarů, sloužících pro mimoškolní 

činnost dětí. Letos jsou to tyto kroužky – společenské hry, 2 sportovní kroužky, 

počítačový, divadelní a taneční kroužek a hra na flétnu. 

 Je třeba říci, že škola to nejsou jen exkurze a kroužky, ale a to hlavně, výuka a 

výchova dětí. A na tomto poli nás i letos čeká obrovské množství práce. I proto přejeme 

žákům, rodičům, učitelům a občanským zaměstnancům mnoho trpělivosti a elánu do 

práce.                  Za ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice Mgr. Jan Malík 
 

CHARITATIVNÍ SBÍRKA 
 

Charita Brno děkuje všem občanům Dolních Dunajovic za sbírku šatstva, která se 

uskutečnila 13. října. Chci poděkovat také paní Marcele Kurucové, která pořádala 

bazárek a společně věnovali oblečení ze svého bazaru. Pánbůh vám to oplať. 

Příští rok v dubnu 2013 bude znovu uspořádána sbírka šatstva, opět zároveň 

s bazárkem. Charita Brno uvítá záclony, ručníky, prostěradla, povlečení, deky, duchny, 

obuv (novou), dětské oblečení, dětské sedačky do auta, dětské vybavení (nočníky, 

židličky), funkční elektroniku, hračky, kočárky, hrnce, nádobí, sklenice. Vše bude 

použito pro sociálně slabé rodiny.  

Věci, prosím, noste v plastových pytlích, ne v krabicích.  

5. ledna 2013 proběhne v naší obci už tradičně TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Prosím 

všechny občany, aby otevřeli svou dlaň i svá srdce koledníkům. Nikdo neví, kdy bude 

sám potřebovat pomoc v nouzi. Za jakýkoliv příspěvek předem děkujeme. 
Anna  Chrenová 

 

 

 

 



Mikulášský  košt mladých vín 

 

 Český  zahrádkářský svaz  ZO Dolní Dunajovice  ve spolupráci s OÚ  uspořádal  

7. prosince tradiční Mikulášský košt 

 Na ochutnávku nám vinaři dodali 150 vzorků vín, což  při  účasti zhruba 100 osob  

nebylo  špatné. 

 Každý  rok se na této akci vyhodnocuje  víno, které získává pohár Leoše  Tichého za 

nejlepší mladé víno. Letos získal pohár Filip Mlýnek za Veltlínské zelené. Druhé místo 

získal Jiří Fiala za RB a na třetím místě se umístil Jiří Baláž za VZ. 

K tanci i poslechu hrála cimbálová muzika Šmytec, která vytvořila skvělou atmosféru. 

Z mého pohledu to byla jedna z mnoha vydařených akcí v naší obci. Jediné, co mě  

trošku mrzí, je malá účast místních vinařů, ale také ostatních obyvatel. 

 Rád bych touto cestou popřál všem do příštího roku pevné nervy, zdraví, spokojenost 

a rodinnou pohodu. 
Za ČZS Holec Petr 

 

CVIČENÍ  ČCHI-KUNG (Qi Gong) – Meditace v pohybu 

Každou středu od 17:30 do 18:30 

Klubovna seniorů – Obecní úřad Dolní Dunajovice, 1. patro 

 

Při cvičení Zhineng Qi Gong pracujeme s energií, výměnou vnitřní a vnější 

(vesmírné)-chi. Podle toho, které pohyby a cviky praktikujeme, probíhá výměna na 

různých úrovních těla. 

Podporuje fyzické i emocionální zdraví a uvolňuje tělo a mysl od stresu. Jsme-li 

uvolnění, akupunkturní body, energetické dráhy (meridiány) a samoléčebné síly těla se 

aktivují a léčivá životní energie (chi) může tělem volně ve zvětšeném množství proudit. 

Pomalé, na sebe navazující plynulé pohyby jsou silně efektivní cestou k vnitřní 

rovnováze a umožňují konkrétní zážitek vlastní energie.  

Během praxe Zhineng Qi Gong protahujeme měkkými a harmonickými pohyby 

svalstvo a zvyšujeme flexibilitu kloubů. Vnitřní orgány a lymfatický systém je aktivován 

a imunitní systém posílen. Navíc se během cvičení tělo netoxikuje. Energetické blokády 

se uvolňují a my začínáme cítit vitalitu a zdraví. 

Relaxační cvičení je určeno pro každého v každém věku. 

Cena: 30 Kč. Ke cvičení stačí pohodlný oděv, teplé ponožky (cvičíme bez bot) a 

chuť cítit se dobře … 

Přeji vám krásné vánoční svátky a těším se na setkání nejen při cvičení Qi Gong.  
Renata Lačíková, www.vodnarka.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se uskuteční 1. kolo volby prezidenta České 

republiky, případné druhé kolo se uskuteční ve dnech 25. a 26. ledna 2013. 

 Volič, který má zájem uplatnit své právo mimo místo svého trvalého pobytu, může 

požádat o vydání voličského průkazu osobně v kanceláři OÚ nejpozději do 9. ledna 

2013.  

 Volební lístky budou dodány voličům nejpozději 8. ledna 2013. 

  



Kulturní akce v roce 2013 
 

Leden 

19. ledna XIV. Společenský ples SPCCH ZO SPCCH sál kina 
 

Únor 

2. února Ples SRPŠ SRPŠ sál kina 

9. února 4. Krojový ples Chasa sál kina 

23. února Šibřinky TJ Sokol sál kina 
 

Březen 

17. března Degustace ČZS sál kina 

31. března Místní výstava vín ČZS sál kina 
 

Duben 

13.-14. dubna Festival otevřených sklepů Nadace partnerství přihlášené sklepy 

20. dubna Setkání s pěsničků MaŽ sbor sál kina 

30. dubna Pálení čarodějnic SRPŠ sál kina 
 

Květen 

12. května Den matek ČČK taneční parket 
 

Červen 

1. června Mezinárodní den dětí SRPŠ školní dvůr  

1. června Letní Hodky Chasa taneční parket  

16. června Dětské krojované hodečky Dunajek taneční parket 

22. června Den otevřených sklepů vinaři D.D. a Březí přihlášené sklepy  

29. června Prázdninová zábava SRPŠ taneční parket  
 

Červenec 

6. července Zpívání mužských sborů MaŽ sbor taneční parket  

13. července Červencová noc TJ Sokol taneční parket  

27. července Pytlácká noc Myslivci taneční parket  
 

Srpen 

10. srpna Letní slavnosti vína Tenisový klub taneční parket 

30. srpna Předhodová zábava TJ Sokol taneční parket 

31. srpna Hody - sobota TJ Sokol taneční parket 
 

Září 

1. září Hody - neděle TJ Sokol taneční parket 

14. září Vinobraní ČZS taneční parket 
 

Říjen 

19. října 3. Dívčí vínek Chasa sál kina 
 

Prosinec 

6. prosince Mikulášský košt ČZS sál Dr. Rennera  

7. prosince Adventní Jarmark Dunajek taneční parket 

14. - 16. prosince Vánoční výstavka. ZO SPCCH  sál Dr. Rennera 

17. prosince Zpívání pod vánočním stromem SRPŠ taneční parket 

26. prosince Štěpánský běh Tenisový klub areál TK 



Vánoční a novoroční bohoslužby 

v Dolních Dunajovicích 
 

neděle 23. 12. IV. neděle adventní 9.00

 vánoční sv. zpověď (dva kněží)

   15:30-17:00 
 

pondělí  24. 12. půlnoční  21.30 
 

úterý 25. 12. božíhodová 9.00  

 s připomínkou svátku mláďátek  

 betlémských a žehnání dětem 
 

středa 26. 12. Svaté rodiny 9.00 

 žehnání mládenců a mladých  

 mužů, žehnání mladého vína 

 14:30 děkovná pobožnost  

 za milosti Vánoc  

 14 – 17 bude kostel otevřen  

  k návštěvě betléma 
 

neděle 30. 12. Svaté rodiny 9.00 

  s obnovou manželských slibů 

  a požehnáním rodinám 
 

pondělí 31. 12  18.00 
 

úterý 1. 1. novoroční 9.00 

 žehnání dívkám, mladým ženám 

 a ženám v požehnaném stavu 
 

neděle 6. 1.  tříkrálová 9.00 

 s žehnáním vody, kadidla,  

 křídy a zlata 
 

Bohoslužby v jiných farnostech brněnské 

diecéze najdete na adrese www.biskupstvi.cz 
 

 

 

Registrační číslo: MK ČR E 11772 
Adresa redakce:  Zahradní 613, 

                 691 85  Dolní Dunajovice 

Vydavatel: OÚ Dolní  Dunajovice 

Vydává OÚ Dolní  Dunajovice  

pro občany Dolních Dunajovic zdarma. 
Toto číslo vychází v nákladu 680 výtisků. 

Redakční rada: 
Šéfredaktor: Stanislav  Lačík 
Zástupce šéfredaktora: Mgr. Daniela Hasníková 
Členové:    Luboš Hron, Mgr. Josef Hasník,  

 Mgr. Filip Hron, Mgr. Josef Šuba 

 

Společenská kronika     
 

Narození 
 

Prosinec 
 

Matěj Zima 

 

Jubilea 
 

Říjen 
 

Ludmila Zábojová 

Olga Holacká 

Zlata Šafářová 

Anna Ryšánková 
 

Listopad 
 

Jaroslav Pekářík 

Alžběta Hodoňová 

Vlasta Francová 

Alojz Marušík 

Serafina Bravencová 

Vladimír Ferák 

František Šenkeřík 

Žofie Popovičová 
 

Prosinec 
 

Josef Jakubčík 

Marie Pavlátová 

Marie Kroupová 

Jiřina Melemová 

Štěpánka Bártová 

Štěpán Váňa 

Alžběta Kuřimská 

Štěpánka Skaláková 
 

 

Úmrtí 
 

Říjen 
 

Drahomíra Šopáková     91 let 

Františka Šimoníková    61 let 

Drahomíra Zbožínková   74 let 
 

 
 


