
 

Adventní čas   
 

 Je to už skoro klišé, ale i já tento tradiční adventní úvodník musím začít 

konstatováním, že předvánoční období je tou správnou příležitostí, kdy by se měl člověk 

na chvíli zastavit, zamyslet se, bilancovat, ohlížet se za tím, co se podařilo a na čem je 

naopak třeba ještě zapracovat. Takové roční hodnocení sebe sama je vždy ku prospěchu 

a pomůže uvědomit si spoustu věcí. Někdy ale neuškodí, když se člověk rozhlédne také 

kolem sebe a zamyslí se, jak se mění jeho okolí a jak se žije v jeho vesnici. Protože 

letošní bilancování obecního úřadu najdete na jiném místě zpravodaje, zaměřím se na 

jev, který je právě teď, v předvánočním období, v naší obci vidět častěji než jindy.  

 Kdo se přišel podívat na 

adventní jarmark, kdo navštívil 

adventní dílničky, mikulášský 

košt, besídku pro důchodce nebo 

vánoční výstavku, mohl si 

všimnout jedné věci. A to, že mezi 

námi žijí lidé, kteří jsou ochotni 

dělat něco pro druhé, pro své 

sousedy, pro všechny 

Dunajovčáky. Lidé, kteří obětují 

svůj volný čas, aby spoluobčanům 

zpříjemnili předvánoční chvíle, 

pobavili se a navzájem si 

připravili příjemné zážitky. 

Jednoduše řečeno, dělají něco pro to, aby se vesnice sešla a trávila čas společně. V 

posledních týdnech jste se o tom mohli přesvědčit mnohokrát. Třeba Adventní jarmark, 

který připravovalo snad vše, co má v Dunajku ruce a nohy, včetně příbuzenstva. 

Obětovali několik dní, aby uspořádali jednu z nejoblíbenějších dunajovických událostí. 

Členky klubu důchodců tam zase místo sobotního lenošení v teple domova stály v zimě 

celý den a smažily pro ostatní langoše. O pár dní později samy připravily Vánoční 

výstavku, kde celý víkend příchozí ochotně a s úsměvem vítaly. Několik dunajovických 

maminek místo volné neděle učilo místní děti vyrábět vánoční ozdoby a dekorace. Nebo 

třeba vinaři. Ti se zase sešli na Mikulášském koštu, který by vůbec nemohl fungovat, 

kdyby každý vinař nevzal pár vzorků svých vín a nepřinesl je k ochutnání ostatním. A 

členové sboru pro občanské záležitosti? Ti rok co rok spojují své síly s několika 

zastupiteli a pro naše seniory pořádají Vánoční besídku. 

 To byla jen hrstka příkladů toho, že mezi sebou máme lidi, kterým život v naší 

vesnici není lhostejný. Bez laciných gest, postranních úmyslů, bez nároků na odměnu, ve 

svém volném čase jsou ochotní pro ostatní něco udělat. Jedinou odměnou je jim ocenění 
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jejich práce a pochovala. Mnohdy se však dočkají spíše vytýkání drobných nedostatků a 

zdůrazňování toho, co se nepovedlo. Bohužel.  

 Buďme však rádi, že je tu máme. Vždyť svou aktivitu nezaměřují jen na adventní 

období. Vzpomeňte třeba, na čem všem se dnes podílejí členové SRPŠ. O většině z nich 

se nikde nedočtete, nikde se o nich nemluví. Snad o to mnozí ani nestojí, nedělají to pro 

své zviditelnění. Ocenit by si však zasloužili všichni. Ať už celou akci organizují nebo 

třeba „jen“ přijdou zapojit aparaturu nebo „jen“ prodávají občerstvení. Dělají to 

dobrovolně, pro druhé.  

 Říká se, že větší vesnice, jako je ta naše, nemůžou táhnout za jeden provaz, že tu lidé 

nikdy nebudou držet tolik při sobě jako v malých dědinách. Ono to ale možné je. Na 

podobných akcích, které si pořádají občané pro občany, se totiž i ve větších obcích často 

formuje něco, čemu se odborně říká komunita. A ta je pro život vesnice mnohdy 

důležitější než pár metrů nového chodníku.     Mgr. Josef Šuba, kronikář obce 

 

Informace OÚ 
  

 Zastupitelstvo obce schválilo Zásady pro poskytování dotací v rámci Programu 

podpory z rozpočtu Obce Dolní Dunajovice. Spolky, které působí v obci, mohou žádat o 

podporu na rok 2016 od 1. 1. do 28. 2. 2016. Na později podané žádosti, nebude brán 

zřetel. Podrobnosti a žádost jsou již nyní na webových stránkách obce. 

 Kromě rozpočtu obce na rok 2016 (příjmy i výdaje činí 22 mil. Kč) byl schválen 

rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019. Zastupitelstvo také projednalo a schválilo 

strategický dokument nazvaný „Strategie rozvoje obce Dolní Dunajovice na období 2016 

– 2019“. 

 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zvýšení stočného na rok 2016. Stočné bude 

34,50 Kč za 1m3. VaK Břeclav stanovil pro rok 2016 vodné na 42,55 Kč za 1m3 (platí i 

pro občany obce) a stočné na 46,80 Kč za 1m3 (pro občany obce neplatí). 

 V roce 2016 budou obecní poplatky opět vybírány prostřednictvím SIPA. 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 2015), duben - odpady  (2. splátka), červenec - odpady 

(3. splátka), srpen – stočné (záloha na rok 2016), říjen – odpady (4. splátka). 

 V průběhu roku 2015 byla dokončena oprava budovy MŠ, upraveny byly 3 km 

polních cest a vybudováno bylo nové dětské hřiště v parku na ulici Hlavní. V obci bylo 

také umístěno několik nových laviček. Mimo zastavěné území obce se uskutečnila 

výsadba zeleně díky projektu „Realizace prvků ÚSES v k.ú. Dolní Dunajovice“ 

financovaného SFŽP. Pro příští rok jsme již podali, nebo v nejbližší době budou podány 

další žádosti o dotace. Jedná se o následující akce: rekonstrukce zeleně kolem potoka, 

rekonstrukce chodníků na ulici Rudé armády a oprava vozovek na ulicích Sklepní, 

Lípová a Poštovní. Co konkrétně se bude stavět nebo opravovat závisí na úspěšnosti 

podaných žádostí.     Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

 

 

 

 
 

 Vánoční strom na letošní rok poskytla paní Marie Šrotová. Jménem 

všech občanů děkujeme.  

 Pokud máte strom vhodný pro umístění na návsi v roce 2016, dejte 

vědět do kanceláře OÚ.  

 



Z místní knihovny 
 V měsíci říjnu každoročně probíhá v knihovnách „Týden knihoven“. V tyto dny 

chodívají do knihovny na besedy většinou žáci zdejší základní školy. S malými druháky 

jsme letos besedovali o knihách Ondřeje Sekory. Žáci páté třídy pracovali 

s encyklopediemi, učili se v nich hledat významy daných slov. S pověstmi našeho 

regionu se seznámili žáci šesté 

třídy. Po besedě jsme vyhlásili 

soutěž k tomuto tématu. Zúčastnilo 

se jí 18 žáků, s vybranými 

nejlepšími pracemi se můžete 

seznámit na nástěnce v knihovně. 

Tentýž den jsme si se žáky osmé 

třídy připomněli 600. výročí upálení 

Jana Husa a upozornili jsme je na 

díla Vlastimila Vondrušky, která se 

historické tématice věnují. Pro 

důchodce jsme si připravili o dílech 

Aleny Jakoubkové a H. M. 

Kornerové, o jejich knihy je v naší 

knihovně velký zájem. Aby bylo z čeho vybírat, nakoupili jsme před koncem roku nové 

knihy. Např. Sára Saudková – Ta zrzavá, Jo Nesbø – Spasitel, Syn od D. Diderota – 

Jeptiška, od Aleny Jakoubkové – Než milenec na střeše – lepší manžel v hrsti, P. 

Nachmanové – Hodinová manželka Eva a další. 

 Dne 9. listopadu proběhla v klubovně důchodců beseda se spisovatelkou Věrou 

Fojtovou. Zajímavé povídání o životě a práci spisovatelky si vyslechlo asi 42 občanů. Po 

besedě jsme měli možnost zakoupit si její román „Odpusť nám jejich viny“ a nechat si 

jej od ní podepsat.     Miroslava Lačíková, vedoucí knihovny 

 

Předvánoční setkání seniorů 
 Dne 8. prosince se uskutečnila jako každoročně v místním kinosále besídka pro 

důchodce. Počasí přálo, proto přišlo kolem devadesáti důchodců.  

 Setkání zahájila předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Marie Pitrová a 

seznámila přítomné s bohatým kulturním programem. Poté všechny přivítal pan starosta 

Josef Hasník a stručně shrnul dění v obci za celý rok 2015.  

 Kulturní program zahájily děti z mateřské školy pod vedením paní ředitelky Soni 

Gaďourkové a paní učitelky Ivety Žaludkové. Světelná show od dětí byla pro všechny 

příjemným překvapením. Dále pokračoval program dětí ze základní školy v Dolních 

Dunajovicích. Paní učitelky připravily moc pěkný program, za který všem patří velký 

dík. Kulturní vložka ženského a mužského sboru je vždy velkým zpestřením. Jako vždy 

byli odměněni velkým potleskem.  

 O hudební zábavu se postaral pan Hroudný z Vlasatic. Občerstvení zajistila jídelna 

základní školy. Řízeček a bramborový salát byly vynikající. Víno z Vinařství Šoman 

také velmi chutnalo.  

 Besídka se vydařila, těšíme se na setkání opět v příštím roce. 

 Přejeme všem krásné a klidné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce 2016 
Členka SPOZ Olga Pitrová 



Vážení současní i budoucí rodiče,  
jmenuji se Barbora Holbová a chtěla bych vás jménem základní školy Dolní Dunajovice 

přivítat v novém školním roce 2015/2016.  

 Školní rok jsme úspěšně zahájili v úterý 1.9. Čerství deváťáci, jako každý rok, 

přivítali nové prvňáčky kytičkami a tím byl opět úspěšně nastartován vzdělávací proces 

po dlouhých a sluncem prosvětlených prázdninách. 

 Hned na začátku školního roku došlo na naší škole k několika personálním změnám. 

V prvé řadě odešla do důchodu naše dlouholetá kolegyně Zoja Foukalová, které patří 

velký dík za nadlidské úsilí vtlouci gramatická pravidla do hlav žáků, kteří, nutno 

podotknout, mnohdy velmi úspěšně vzdorují. Český jazyk nyní místo ní vyučují Mgr. 

Věra Zouharová, Mgr. Jan Malík a Mgr. Sylva Šlosarová. Dále ve funkci metodika 

prevence je nově paní Věra Zouharová a funkce výchovného poradce byla svěřena mně. 

V neposlední řadě došlo také ke změně ve složení školské rady. 

 Hned od prvních dnů začaly také probíhat dva nové projekty, které by měly skončit 

zároveň s koncem kalendářního roku 2015. V rámci těchto projektů jsme školu vybavili 

zařízením a nástroji pro dílny. Začátkem prosince pak proběhnou jednodenní dílničky, 

kdy žáci budou mít za úkol vyrobit předměty z několika druhů materiálu. Dále bylo 

zakoupeno mnoho nových knih do školní knihovny a probíhají tzv. čtenářské dílny, které 

by měly pomoci ke zlepšení čtenářské gramotnosti naší mladé generace, jež je značně 

zatížená nešvary této doby v podobě počítače, televize a zejména mobilů. Velmi 

výrazným počinem jsou také jazykově-poznávací pobyty pro vybrané žáky v Německu a 

Anglii, které úspěšně proběhly v říjnu a listopadu. A aby toho ještě nebylo málo, děti od 

čtvrté do deváté třídy mají možnost využít od září do prosince vlastní individuální kurzy 

angličtiny.  

 Jak vidíte, pokoušíme se dělat vše pro to, aby se našim žákům ve škole líbilo, aby je 

získávání nových znalostí a dovedností bavilo a zejména, aby většinu nabytých 

vědomostí byli schopni využívat. I přesto se nám to ale mnohdy úplně nedaří, jak se 

vždy ukazuje při prvním čtvrtletním hodnocení nejen známek, ale i chování dětí. 

Zejména žáci na druhém stupni základní školy přestávají respektovat dospělé osoby, 

ztrácejí zájem o učení a tím i o následné kvalitní uplatnění ve společnosti, množí se 

nešvary typu liknavé školní docházky, neplnění školních povinností a podobně. Proto 

bychom chtěli i touto cestou požádat o vaši plnou podporu, zejména v podobě dohledu 

na přípravu dětí do školy a jejich pravidelnou docházku, která je velmi nutná pro kvalitní 

vzdělání.  

 Byli bychom také velmi rádi, kdybyste se nebáli využívat možnosti konzultace s 

učiteli vašich dětí v případě jakýchkoli problémů, ať už výukových, či jiného rázu.  

 Pokud jste vydrželi dočíst můj příspěvek až do konce, jsem velice potěšena a zároveň 

obdivuji vaši vytrvalost. Dalších postřehů z naší-vaší základní školy se můžete v případě 

zájmu dočkat v dalším vydání….   Vaše výchovná poradkyně, Barbora Holbová 
 

Studijní pobyty žáků ZŠ 
 5. října asi dvě hodiny po půlnoci nás čekala dlouhá cesta do Německa. Spolu s námi 

jeli i žáci gymnázia ze Vsetína. První zastávka nás čekala v Praze, kde jsme se 

občerstvili. Přidala se k nám naše paní průvodkyně, která s námi strávila celý náš pobyt 

v Německu. Asi po 6 hodinách jsme dorazili do Mnichova, kde jsme si prošli olympijský 

park se stadionem a olympijskou věž. Byli jsme tam 3 hodiny a poté jsme se přesunuli 



do BMW Weltu. Všichni jsme byli ohromeni krásnými vystavenými auty, se kterými 

jsme se vyfotili a pomalu jsme se přesunuli k autobusu a ten nás přivezl do Augsburgu.  

 Při příjezdu jsme počkali na naše rodiny, u kterých jsme po celý pobyt v Německu 

bydleli. Ještě ten večer jsme se seznámili s rodinami a předali jsme jim dárky, které byly 

typické pro Českou republiku. V úterý ráno nás čekala naše první cesta do školy a 

myslím, že jsme ji zvládli poměrně dobře. Ve škole jsme byli rozděleni do skupin, podle 

našich znalostí. Ten den jsme si ještě prošli Augsburg a večer jsme se všichni vrátili do 

svých rodin. Ve škole jsme byli každý den od devíti hodin do půl dvanácté. Ve středu 

nás čekala cesta do Legolandu. Byla to cca hodina cesty od Augsburgu. V Legolandu 

bylo mnoho atrakcí, které jsme si moc užili. Byli jsme tam celé odpoledne a potom jsme 

jeli zpátky do svých rodin, kde jsme se navečeřeli a šli jsme spát. Ve čtvrtek jsme byli 

dopoledne zase ve škole a odpoledne nás čekala cesta na zámek Neuschwanstein, který 

byl opravdu moc krásný. Dostali jsme hlasového průvodce, který nás po zámku provedl. 

Ten den nám počasí moc nepřálo, bylo zataženo a pršelo. Večer jsme se vrátili do rodin, 

kde jsme si začali balit věci domů. V pátek ráno nám rodiny přivezly tašky s věcmi ke 

škole a rozloučili jsme se s nimi. Čekal nás poslední den ve škole, kde jsme dostali 

certifikát, poslali jsme domů pohled a rozloučili jsme se s naší paní učitelkou. Při cestě 

domů nás čekala ještě jedna zastávka v Regensburgu, česky v Řeznu. Prošli jsme si 

město a jeli jsme domů. Měli jsme ještě dvě zastávky a o půl dvanácté jsme byli doma.  

 Těch pět dní v Německu jsme si opravdu moc užili a máme mnoho pěkných 

vzpomínek.                                                                                                                           

 Kromě zájezdu do Německa jsme našim žáků zprostředkovali také zájezd do Anglie. 

Ten se uskutečnil mezi 9. a 15. 11. tohoto roku. Cesta byla zahájena v osm hodin večer u 

ZŠ Dolní Dunajovice. Děti se vesele rozloučily s rodiči a vyjeli jsme. Kolem poledne 

následujícího dne jsme se dostali do belgického města Bruggy. Prohlídka staré historické 

části trvala asi tři hodiny a pak už jsme se přesunuli k přístavu, kde proběhlo nalodění na 

obrovskou loď plující do Hullu v Anglii. Cesta lodí byla trochu náročnější, neboť 

některým zúčastněným bylo poněkud nevolno, ale i to jsme dokázali překonat a ráno 

jsme se vylodili již na území Velké Británie. Ten den nás ještě čekala prohlídka 

starobylého města Yorku, kde jsme také byli ubytovaní v rodinách. V rámci prohlídky 

jsme se dostali i do Yorkwick centra, uměle vytvořené vikingské vesnice, dokonce i s 

pravými pachy. 

 Další tři dny probíhala vždy dopoledne výuka angličtiny s rodilými mluvčími a 

odpoledne byla v duchu cestování a prohlídek zajímavých míst. Jednou to bylo mořské 

akvárium, jindy opatství Withby a v neposlední řadě nádraží v Goathlandu, kde se 

natáčel příjezd vlaku Harryho Pottera do Bradavic. V sobotu brzy ráno jsme se rozloučili 

s rodinami a vyjeli směr Londýn. Po příjezdu do Londýna a zjištění, že konečně 

zažíváme pravé londýnské počasí (déšť, mlha, zima…), jsme se zvěčnili na nultém 

poledníku, nakoupili fazole Harry Pottera a pak se přesunuli lodí po řece Temži k 

londýnskému oku. Zde proběhla jízda v kabinkách ve výšce asi 130 m nad Londýnem, 

zážitek nádherný, i když poněkud adrenalinový. Po odpočinku v kabinách jsme se vydali 

na dlouhou cestu po památkách Londýna. Navštívili jsme nejznámější náměstí, čínskou 

čtvrť, buckinghamský palác a spoustu jiných zajímavých míst a kolem jedenácté v noci 

nás už autobus odvážel směr Dover, kde jsme se, opět lodí, dostali zpět na evropskou 

pevninu a odtud, s vidinou vlastních postelí, pokračovala cesta přes Belgii a Německo 

rovnou do Dolních Dunajovic. Podle našeho názoru byl celý zájezd velice úspěšný a to 

jak po stránce poznávací, tak i vzdělávací. Dominika Valíčková, Oldřich Vedral, Barbora Holbová      



Historický dřevěný lis 
 Dolní Dunajovice mají od září nový vinařský symbol. Stal se jím historický dřevěný 

lis z roku 1830, instalovaný do parku na spojnici ulic Rudé armády a Sklepní. Příznačně 

tak stojí na místě, odkud se návštěvníkům naší obce otevírá cesta mezi vinaře, jejich 

sklepy a vinohrady. 

 Vinařské lisy odedávna patřily k 

nejdůležitějším nástrojům používaným při 

zpracování vinné révy. Bez lisu se neobešel žádný 

vinař, vždyť udělat bez něj dobré víno je prakticky 

nemožné. Dunajovický lis byl vyroben roku 1830 

a jeho úplně prvním majitelem byl vinař 

s iniciálami L. P. Jeho rodina jej pak 

pravděpodobně vlastnila po několik generací. Na 

první pohled je zřejmé, že na výzdobě lisu si dal 

jeho výrobce záležet. Horní kláda (hinšt) je kromě 

kartuše s letopočtem a iniciálami bohatě zdobena 

technikou vrubořezu, horní část i okraje klády jsou 

ozdobně vyřezány. Obě svislé klády, říká se jim 

klanice, jsou profilovány, tedy různě tvarovány a 

jsou rovněž bohatě zdobeny vrubořezem. Nabízí se otázka, k čemu vlastně zdobit 

pracovní nástroj. Je to ale pochopitelné. Lisy byly využívány vždy jen několik týdnů v 

roce, většinu času stály v lisovnách a ve sklepích a díky výzdobě sloužily vlastně také 

jako dekorace a reprezentace jejich majitele. Díky tomu pro nás mají z dnešního pohledu 

i zajímavou uměleckou hodnotu. Vypátrat výrobce dunajovického lisu je takřka 

nemožné, avšak musel to být člověk zručný a zkušený, který takových lisů vyrobil 

pravděpodobně mnoho. Málokterý vinař si totiž lis dokázal vyrobit sám. Kupříkladu 

šrouby bývaly původně dřevěné a dnes už je těžko představitelné vyřezávání šroubů a 

závitů bez pomoci moderních přístrojů. Výroba byla náročná i časově, nejčastěji 

používané dubové dřevo schnulo několik let. Dřevěné lisy tak vyráběli zkušení tesaři, 

kteří získávali zakázky v širokém okolí své dílny.  

 Náš lis původně nepochází z Dolních Dunajovic, byl přivezen z Drnholce. Na jeho 

nákupu se takřka rovným dílem podíleli místní zahrádkáři, Vinařství Volařík, tenisový 

klub a dunajovičtí vinaři. Lis prošel základním ošetřením proti působení povětrnostních 

vlivů a před rozmary počasí jej chrání také dřevěný přístřešek. V pátek 4. prosince 

proběhlo symbolické předání dunajovického lisu do majetku obce. Slavnostního aktu se 

zúčastnili všichni ti, kteří se o jeho nákup zasloužili. Společně pak novou vinařskou 

dominantu naší obce také pokřtili.   

 Mezitím se v sále domu Dr. Karla Rennera vše připravovalo na tradiční součást 

dunajovického předvánočního období, Mikulášský košt mladých vín. Mezi vinaři i 

milovníky vína kolují zvěsti o výborném ročníku 2015 a právě páteční podvečer byl 

první příležitostí jak se přesvědčit, zda se tento rok zadařilo i našim vinařům. Jak je na 

Mikulášském koštu dobrým zvykem, víno k degustaci přinesli sami vinaři, takže nikdo 

dopředu nemohl tušit, jaká vína se budou koštovat a kolik vzorků se sejde. Je 

sympatické, že takřka každý příchozí vinař svůj vzorek přinesl a sešla se tak více než 

stovka vín nejrůznějších vůní, barev a chutí. Celý večer se degustovalo, hodnotilo, 

chválilo a možná i kritizovalo, především však panovala přátelská, téměř rodinná 

atmosféra, kterou ještě podtrhla cimbálová muzika.   



 Předmikulášký vinařský podvečer se zkrátka vydařil a udělal tečku za úspěšným 

rokem dunajovických vinařů. Povedla se letošní úroda a dařilo se také na poli prezentace 

a propagace našich vinařů i jejich vín. Úspěšná Výstava vín, rekordní návštěva 

Otevřených sklepů, oblíbené Slavnosti vína, povedené a ze všech stran chválené 

Dunajovické vinobraní, to všechno jsou akce, které z Dolních Dunajovic dělají jednu z 

nejvyhledávanějších vinařských obcí regionu. Navíc je potěšující, že naši vinaři nemyslí 

jen na současnost, ale že cizí jim nejsou ani vinařské tradice. Historický dřevěný lis je 

toho ostatně jasným důkazem.     Mgr. Josef Šuba 

 

Z Tenisového klubu Dolní Dunajovice 
 K již tradičním věcem jako je pořádání letních slavností vína, příprava a provoz 

tenisových kurtů se nám letos podařilo získat dotaci od Jihomoravského kraje na 

dostavbu tenisového zázemí, jehož realizace právě finišuje. 

 Největší radost ovšem máme ze spolupráce s Miroslavem Brychtou z Březí. Hráčem, 

který dosáhl na 7. místo světového žebříčku. Podařilo se dát dohromady několik dětí, 

kterým předává cenné zkušenosti a tenisové základy. Nadšení dětí a podpora rodičů je 

trvalá, rozhodli jsme se proto pronajmout halu v Březí a pokračovat i přes zimní sezonu. 

Pokud bude mezi dětmi zájem a od rodičů podpora, rádi pomůžeme s prvními 

tenisovými krůčky pod dohledem opravdového odborníka. 

 Nezapomeňte přijít ve „sportovním“ nebo jen fandit 26. 12. na tradiční Štěpánský 

běh se startem a cílem u tenisových kurtů, kde bude opět připraven svařák a nějaká 

dobrůtka ze zabijačky. 

 Hodně zdraví, pohody a klidu nejen o Vánocích přeje tenisový klub.  
Jiří Schnelly 

 

Vánoční a novoroční bohoslužby  

v kostele sv. Jiljí v Dolních Dunajovicích  
 

Den:  Datum:  Mše:    Čas:  

Pondělí  21. 12. 2015 vánoční sv. zpověď (dva kněží) 16:30-18:30  

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

Pátek  25. 12.  božíhodová   9:00 

Sobota  26. 12.  svatoštěpánská   9:00 

  Odpoledne otevřen kostel k návštěvě betléma 14:00-17:00  

Neděle  27. 12.  neděle Svaté Rodiny  9:00 

    s obnovou manželských slibů a žehnání dětem 

Čtvrtek  31. 12.  na závěr občanského roku  17:30 

Pátek  1. 1. 2016 novoroční   9:00 

Neděle  3. 1. 2016     9:00 

Středa  6. 1. 2016 tříkrálová   17:30 

    s žehnáním vody, kadidla, křídy a zlata 

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

 

V neděli 27. 12. se od 16 hodin koná v kostele v Dolních Dunajovicích 

koncert Vokálního seskupení B-TET. Všichni jste zváni. 

http://www.biskupstvi.cz/


 
 

 

 

Narození 
 

Září 
 

Richard Stopka 
 

Říjen  
 

Natálie Helánová 
 

Listopad  
 

Kateřina Gebauerová 
 

Svatby 
 

Duben 
 

Jan Bartošík  Hlohovec 

Bára Hronová  Dolní Dunajovice 
 

Červen 
 

Petr Stuchlík  Horní Věstonice  

Jana Šubová  Dolní Dunajovice 
 

Martin Kovacs  Perná 

Kateřina Šubová  Dolní Dunajovice 
 

Kulturní a společenské akce 

na úvod roku 2016 
 

16. 1. Ples Důchodců kinosál 

23. 1.  Krojový ples kinosál 

6. 2. Ples SRPŠ kinosál 

13. 2. Fašank    kinosál 

20. 2.  Šibřinky  kinosál 

27. 3. Místní výstava vín kinosál 
 

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     
 

Jubilea 
 

Říjen 
 

Jindřiška Hrnčířová 

Lydia Provázková 

Otakar Šimoník 

Jarmila Šanderová 

Olga Holacká 

Zlata Šafářová 

Zdeňka Jakubčíková 
 

Listopad 
 

Jaroslav Pekařík 

Alžběta Hodoňová 

Svatava Mertenová 

Alojz Marušík 

František Šenkeřík 

Vladimír Beděra 

Žofie Popovičová 

Štěpánka Škrháková 
 

Prosinec 
 

Antonie Blatová 

Marie Pavlátová 

Jiřina Melemová 

Alena Kvardová 

Miloslav Šůstek 

Štěpánka Skaláková 

Štěpánka Štrbková 

 

Úmrtí 
 

Září 
 

Vladimír Ferák  92 let 
 

Říjen 
 

Vlastimil Zapletal 68 let 
 

Listopad 
 

Jan Kolenčík  70 let 
 

Prosinec 
 

Marie Kroupová  92 let 
 


