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Vážení spoluobčané,
blíží se konec letošní zimy, která byla na  srážky i  pořádný 
mráz dost skoupá a nevybočila tak z trendu posledních let, 
kdy nám zimu v tom pravém smyslu slova připomíná spíše 
pohled do kalendáře. Přetrvávají nadále neuvěřitelně vysoké 
ceny energií, které nám přinesly podzimní krachy mnohých 
jejích dodavatelů a následně také současná vojenská agrese 
Ruska na Ukrajině. Toto je doprovázeno velkým zdražováním 
všeho možného, a tím i zvyšováním celkových nákladů jak 
domácností, tak také samospráv. Dopady na výdaje našeho 
rozpočtu budou určitě výrazně vyšší, než to bývalo doposud. 
Může to mít také negativní vliv na  plánované investice, 
protože údržbu obce musíme zajistit v plném rozsahu.

Konečně jsou postupně rušena covidová opatření, a  tak 
se pomalu začíná probouzet i  společenský život. Snad se 
dočkáme zase normálních Velikonoc, hodového veselí 
a  dalších naplánovaných akcí. Obdrželi jsme také pozvání 
na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže O evropskou cenu 
obnovy venkova, které se uskuteční 12.–14. 5. v Hinterstoderu 

v  Horním Rakousku. Oproti původnímu plánu bohužel 
s velkým omezením počtu účastníků. Předpokládá se ale živý 
přenos celého vyhlašování, aby tak zájemci mohli sledovat 
program ve svých obcích.  Podrobnosti včas zveřejníme.

Pokračovali jsme v přípravě akcí, které jsme si na tento rok 
naplánovali. V dubnu zahájíme výstavbu parkoviště v ulici 
Nivnická, máme hotový projekt rekonstrukce komunikací 
v  ulici Zahradní, kde po  vyřízení potřebných dokladů 
a  výběru dodavatele předpokládáme zahájení realizace 
v průběhu června. V tomto čase bychom měli zahájit i práce 
na  rekonstrukci technologie na  čistírně odpadních vod.  
Další plánované akce budou záviset na výsledcích dotačních 
řízení a  také na  vývoji příjmů obce, které lze za  současné 
situace velmi těžko předvídat.  

Přeji Vám klidné a  v  míru prožité nejen Velikonoce,  
ale i pomalu přicházející jaro.  

Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Z jednání Rady obce
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Výpis usnesení 69. schůze Rady obce konané dne  6. 12. 2021
v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p.OV, Dolní Němčí o  pronájem obecního 

bytu do seznamu žadatelů
- rozpočet ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí na rok 2022, dle přílohy
- rozpočet MŠ Dolní Němčí na rok 2022, dle přílohy
- dodatek smlouvy o dílo č.2 s firmou VHS Břeclav s.r.o., na akci 

„ZTV Dolní Němčí - lokalita Polní II“
- nabídku firmy KROVY- SANACE, KS Sankro, s.r.o. Jihlava 

na sanaci krovů na budově OÚ a Muzea a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o dílo

- cenovou nabídku firmy Centroprojekt Group, a.s., Zlín 
na  projekt rekonstrukce komunikace a  přidružených 
stavebních objektů v ulici Polní.

- Dodatek č.2 ke Směrnici pro tvorbu a čerpání prostředků ze 
sociálního fondu obce Dolní Němčí

- smlouvu č. 1000003709/4000242196  o nájmu plynárenského 
zařízení mezi obcí Dolní Němčí a GasNet, s.r.o., Klíše

- zrušení veškerých veřejných kulturních akcí do konce roku 
2021.

Rada obce doporučila ZO schválit:
- změnu č.1 veřejnoprávní smlouvy s FK Dolní Němčí na r.2021
- veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí neinvestiční dotace 

na rok 2022 ve výši 842.000,- Kč s FK Dolní Němčí 
- VPS o  poskytnutí neinvestiční dotace na  rok 2022 ve  výši 

130.000,- Kč s KST Dolní Němčí z.s.
- VPS o  poskytnutí neinvestiční dotace na  rok 2022 ve  výši 

87.000,- Kč s Charitou Uh. Brod
- rozpočtové opatření č.3/2021 obce DN
- prodej pozemků v Polní II dle přílohy
- Plán rozvoje sportu obce Dolní Němčí na roky 2021 – 2025
- Program rozvoje obce na roky 2021-2027
- mimořádné odměny uvolněným zastupitelům obce
- program 16. zastupitelstva obce Dolní Němčí 16. 12. 2021.

Výpis usnesení 70. schůze Rady obce konané dne 16. 12. 2021  
v kulturním domě.

Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p. BU, Dolní Němčí o přidělení bytu v DCHB 
Dolní Němčí do seznamu žadatelů

- zařazení žádosti p. IJ,  Luhačovice o přidělení bytu v DCHB 
Dolní Němčí do seznamu žadatelů

- přidělení bytu č.109 v  DCHB Dolní Němčí p.  BU, Dolní 
Němčí od 1. 1. 2022

- přidělení bytu č.306 v DCHB Dolní Němčí p. IJ, Luhačovice  
od 1. 1. 2022

- smlouvu o finančním příspěvku na vybudování inženýrských 
sítí v ul. Polní s majiteli pozemků p.č. 2951, 292 a 2964

- vyvěšení záměru na pacht vodohospodářského zařízení (nově 
vybudované vodovodní řady v ulicích Boršická a Vinohradská) 
a zajištění jeho provozu. 

Výpis usnesení 71. schůze Rady obce konané dne 10. 1. 2022 
v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p. OS, Dolní Němčí, o pronájem obecního 

bytu do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p.PK Vlčtejn, o  pronájem obecního bytu 

do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p.  KJ, Dolní Němčí, o  pronájem obecního 

bytu do seznamu žadatelů
- vyvěšení záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání 

v suterénu KD na adrese Hlucká 108 od 1.2.2022 do 31.12.2022
- zařazení žádosti p.VB, Ostrožská Lhota o  přidělení bytu 

v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- přidělení bytu č.311 v DCHB Dolní Němčí p.VB , Ostrožská 

Lhota od 11. 1. 2022
- smlouvu č. NV 18/01/2021 o  pachtu vodohospodářského 

zařízení a  zajištění jeho provozu mezi obcí Dolní Němčí 
a  Slováckými vodárnami a  kanalizacemi, a.s., Uherské 
Hradiště

- zařazení žádosti ČMSCHPH  Dolní Němčí do  seznamu 
žadatelů o  poskytnutí veřejné finanční podpory z  rozpočtu 
obce na  rok 2022

- zařazení žádosti MS Lanka Dolní Němčí z.s. do  seznamu 
žadatelů o  poskytnutí veřejné finanční podpory z  rozpočtu 
obce na rok 2022

- zařazení žádosti MPS Dolněmčané, z.s.  do seznamu žadatelů 
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 
2022

- dodatek pro rok 2022 mezi obcí Dolní Němčí a RUMPOLD 
UHB s.r.o., Uh. Brod ke  smlouvě o  svozu a  uložení 
komunálního a ostatního odpadu na skládku

- výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021

- výpověď smlouvy o  poskytování služeb v  oblasti BOZP 
a PO f. BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o. Staré Město, 
ke dni 31. 5. 2022 a pověřuje starostu podpisem smlouvy u f. 
VESTTA BOZP.s.r.o., Český Brod, od 1. 6. 2022

- platový výměr ředitelky MŠ a ředitele ZŠ a ZUŠ od 1. 1. 2022, 
dle přílohy.

Rada obce bere na vědomí:
- Inspekční zprávu České školní inspekce, Zlínský inspektorát 

o provedené kontrole na ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
- žádost p. PM, Dolní Němčí o pronájem většího obecního bytu 

v Dolním Němčí
- informaci starosty o přerozdělení sbírky organizované SMS 

ČR obcím postižených tornádem v roce 2021
- informaci starosty o návrhu f. NWT na zvýšení cen EE od 1. 

2. 2022 a pověřuje starostu dalším jednáním ve věci změny 
dodavatele

-zápis z jednání komise ŽP ze dne 23. 11. 2021.

Výpis usnesení 72. schůze Rady obce konané dne 31. 1. 2022 
v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p. HJ, Uh. Hradiště o přidělení bytu v DCHB 

Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p. EV, Zlín o přidělení bytu v DCHB Dolní 

Němčí do seznamu žadatelů
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- přidělení bytu č. 306 v DCHB Dolní Němčí p. EV, Zlín od 1. 
2. 2022

- zařazení žádosti   ŽPS Tetičky, Dolní Němčí do  seznamu 
žadatelů o  poskytnutí veřejné finanční podpory z  rozpočtu 
obce na rok 2022

- zařazení žádosti FS Oldněmčan, Dolní Němčí do  seznamu 
žadatelů o  poskytnutí veřejné finanční podpory z  rozpočtu 
obce na rok 2022

- zařazení žádosti Dětského NK Dolněmčánek do  seznamu 
žadatelů o poskytnutí VFP z rozpočtu obce na rok 2022

- zařazení žádosti Centrum pro zdravotně postižených, Zlín 
do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu obce na rok 2022

- zařazení žádosti ZO ČZS Dolní Němčí do seznamu žadatelů 
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 
2022

- zařazení žádosti AUDIHOHELP z.s. Mariánské nám. 2187, 
Uh. Brod do seznamu žadatelů o poskytnutí VFP z rozpočtu 
obce na rok 2022

- zařazení žádosti ČSOP 63/02 Pantoflíček Slavkov do seznamu 
žadatelů o  poskytnutí veřejné finanční podpory z  rozpočtu 
obce na rok 2022

- žádost ZO ČZS Dolní Němčí o výpůjčku KD na košt vína dne 
14. 5. 2022

- f. zumm s.r.o., Dolní Němčí pronájem prostorů,  sloužících 
k podnikání na adrese Hlucká 108 od 1. 2. 2022 do 31. 12. 
2022

- zadání výběrového řízení na  stavbu „Místní komunikace 
a parkoviště ulice Nivnická, Dolní Němčí“

- dodatek č. 3 ke směrnici pro tvorbu a čerpání prostředků ze 
sociálního fondu obce Dolní Němčí od 1. 1. 2022

- MŠ Dolní Němčí přijetí účelových sponzorských darů
- smlouvu č. 0300001843 na dodávku el. energie pro obec Dolní 

Němčí na roky 2022 – 2023 se společností E.ON  Energie, a.s. 
České Budějovice 7. 

Rada obce bere na vědomí:
- zápis z jednání komise ŽP ze dne 18. 1. 2022.

Za architektem  
Josefem Němcem

Dne 19. listopadu minulého roku zemřel v  Brně ve  věku 
93 let architekt a  urbanista Josef Němec. Člověk, který se 
podstatně zasloužil o rozvoj státní památkové péče a obnovu 
řady historických lokalit nejen na Moravě. 

Josef Němec se narodil 24. února 1928 v  Dolním Němčí 
jako jedno ze šesti dětí Jana Němce a Růženy, roz. Kaňůrkové. 
Již od dětství rád kreslil, zkoušel krajinomalbu a v dílně svého 
otce i dřevořezbu. Zatímco jeho bratr, pozdější papežský prelát, 
Jaroslav Němec se zaměřil na studium teologie a po emigraci 
z  totalitního Československa a  kněžském svěcení zastával 
důležité církevní funkce ve  Vatikánu, Josefa lákalo umění. 
Po  absolvování zlínské Školy umění, kde nasál progresivní 
atmosféru baťovského prostředí, v  roce 1949 opustil Zlín 
a  odešel studovat do  Brna. V  roce 1953 dokončil brněnskou 
fakultu architektury a pozemního stavitelství. Tam jej ovlivnil 
především význačný architekt Bohuslav Fuchs, jehož žákem 
a posléze spolupracovníkem byl. 

Rok nato se J. Němec aktivně zapojil do  budování nově 
vznikajícího Státního ústavu pro rekonstrukce památkových 
měst a objektů. Přes nelehkou politickou situaci si tato instituce 
časem vydobyla respektovanou pozici a  pozitivně ovlivnila 
kvalitu památkové péče v  prostředí socialistického státu. 
Vznikly zde stovky projektů a  realizací záchrany i  obnovy 
stavebního památkového fondu hlavně na  Moravě, ale také 
v Čechách a na Slovensku. Jím vedenou brněnskou pobočkou 
ústavu prošla celá řada architektů, historiků umění a památkářů. 
K  důležitým mimobrněnským počinům dolněmčanského 
rodáka patří obnova Velkého náměstí v Kroměříži a též tamní 
Květné zahrady. Vhodné je zmínit rovněž úpravu Horního 
náměstí a pozůstatků židovské čtvrti v Uherském Brodě. Jedinou 
Němcovou novostavbou je jeho vlastní rodinný dům s obytnou 
zahradou v brněnské Masarykově čtvrti realizovaný v 60. letech 
v pojetí bauhausovského funkcionalismu. Za zmínku stojí, že 
byl postaven i díky zručnosti dolněmčanských zedníků. Právě 
této stavby si v uplynulých letech povšimla řada badatelů a byla 
opakovaně publikována, ať již v rámci knižní edice o slavných 
vilách nebo v  zahraničních dílech věnovaných evropské 
poválečné moderně. 

Od počátku 70. let Josef Němec prosazoval obnovu památek 
moderní architektury, čehož důkazem jsou první rekonstrukce 
slavných brněnských vil Stiassni a Tugendhat, díky kterým se 
tyto esteticky a  funkčně hodnotné budovy podařilo zachovat 
v kvalitní podobě dalším generacím. 

Ing. arch. Josef Němec, CSc., obdržel řadu uznání a v roce 
2019 převzal Cenu Vladimíra Karfíka za  celoživotní dílo. 
Jedním z  jeho posledních veřejných vystoupení byla účast 
na velehradské besedě s osobnostmi Slovácka. V Sále kardinála 
Tomáše Špidlíka v březnu 2020 tehdy debatoval s památkářkou 
PhDr.  Janou Spathovou na  téma péče o  regionální 
stavebněkulturní dědictví. 

Drobnou, ale viditelnou připomínku své práce architekt 
zanechal též v rodné obci. Úpravu schodiště před kostelem sv. 
Filipa a Jakuba navrhl začátkem 70. let. Místo nedávno prošlo 
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stavební obnovou 
a  skví se v  obnovené 
kráse. Dokonce se 
podařilo dokončit 
původní a z politických 
důvodů tehdy 
nerealizovaný Němcův 
záměr umístit v  horní 
části schodiště sochy 
světců. Dnes přístup 
k  novogotickému 
chrámu zdobí dvě 
pískovcové skulptury 
ztvárňující biblické 
postavy - sv. Annu a sv. 
Jáchyma.

S panem architektem 
Němcem jsem se setkal 
díky moderaci zmíněné 
velehradské akce. 
Byla to informačně 
zajímavá beseda, při 
které se  host i přes svůj 

vysoký věk dokázal fundovaně vyjadřovat k otázkám městské 
i venkovské zástavby. Jeho milé pozvání do brněnské vily se mi 
již nepodařilo naplnit. Přišla pandemie a mnohé plány tak šly 
stranou. Těší mne však, že z  Dolního Němčí pochází člověk, 
kterému na  Moravě vděčíme za  obnovu řady historických 
památek. Budiž nám vzorem i inspirací v péči o architektonické 
dědictví, jež nás obklopuje.      

PhDr. Petr Slinták

Josef Němec s Bohuslavem Fuchsem
v Prostějově, 50. léta 20. stol.

Rostliny kvůli změně klimatu kvetou 
o měsíc dříve, než bylo obvyklé

Vědci  upozorňují na stále větší hrozbu, kterou s sebou přináší 
klimatická změna pro biologickou rozmanitost. Rostliny kvůli 
vyšším teplotám a  mírným zimám rostou dříve, čímž může 
dojít k potížím v celém ekosystému.

Vliv změny klimatu na  rostliny, zvířata ale i  člověka je 
v  posledních letech stále viditelnější. Podle vědců  se tak 
změna projevila i v období, kdy začínají kvést rostliny. Podle 
výzkumníků, kteří pozorovali více jak 400 tisíc krát 406 
rostlinných druhů z Nature's Calendar kvetou rostliny  o měsíc 
dříve, než tomu bývalo.

Dřívější kvetení je problém pro hmyz i ptáky
Průměrné datum prvního květu se u rostlin mezi roky 1987 

a 2019 posunulo o měsíc dříve, než tomu bylo mezi roky 1753 

až 1986. Právě období, kdy došlo k posunu v kvetení se podle 
vědců shoduje se zrychlujícím se globálním oteplováním, 
na nějž má vliv lidská činnost.

Ačkoliv z hlediska laiků mohou být první jarní květy, které 
se objevují o  něco dříve vítaným pohledem, odborníci z  něj 
stejnou radost nemají. Podle vědců totiž může mít tato změna 
dalekosáhlé důsledky pro ekosystémy i celé zemědělství.

Doba kvetení rostlin vytváří ale velké potíže i pro některé 
druhy, které synchronizují svou migraci nebo hibernaci 
právě s  kvetením rostlin. Pro ty totiž takzvaný ekologický 
nesoulad může vést k výrazným problémům a ztrátě biologické 
rozmanitosti.

Změny jsou ale problémem i pro zahrádkáře a zemědělce. 
Velmi častý je totiž jev, kdy například ovocné stromy brzy 
po mírné zimě začnou kvést. Květy ale následně zasáhne pozdní 
mráz, který může zničit celou úrodu pro daný rok.

Výsledky studie jsou podle vědců velmi alarmující kvůli 
mnoha ekologickým rizikům, jež jsou s  brzkou dobou 
kvetení spojené. Rostliny stejně jako hmyz nebo ptáci a další 
živočichové se na planetě do určité míry vyvinuli ve společný 
čas a mají tak některá stádia synchronizovaná.

Problém by to tak mohl být třeba pro důležité opylovače – 
včely, které mohou přijít o zdroje obživy. Květiny oproti tomu 
přijdou o jednoho z nejpřirozenějších opylovačů, který v době 
jejich květu ještě nebude připraven na plnou opylovací sezónu.

Za komisi životního prostředí František Ježek

Lidé nechtějí umírat  
v nemocnicích

Už podruhé se v  Dolním Němčí v  květnu uskuteční běh, 
který podpoří činnost Domácího hospice Antonínek. S každým 
pacientem hospice se pojí silný životní příběh o  jeden z nich 
se s Vámi chceme podělit. Silná je totiž vždy i  skutečnost, že 
rodinní příslušníci mají odvahu postarat se o  svého blízkého 
v  posledních měsících, týdnech a  dnech života doma, i  když 
s podobnou péčí neměli doposud žádnou zkušenost. 

Stejně tomu bylo u  čtyřiaosmdesátileté Justiny Juráskové 
z Březové. V posledních měsících jejího života o ni pečovala 
čtyřiatřicetiletá vnučka Jitka Janigová se svou maminkou Jitkou 
Kubišovou. 

„Babičku jsme si přivezli z nemocnice domů v dost špatném 
stavu. Nejedla a  téměř nepila. Měla rakovinu slinivky, kterou 
už nebylo možné nijak léčit. Byla moc šťastná, že je zase 
doma,“ vzpomíná mladá žena, která měla v  té době teprve 
roční dceru Aničku a  tříletého syna Štěpána. „Od  počátku 
nám bylo jasné, že budeme potřebovat pomoc odborníků. 
Obrátili jsme se s dotazy na dva domácí hospice, jejichž služeb 
můžeme v  regionu využít. Nakonec jsme si vybrali Domácí 
hospic Antonínek. Proč? Udělal na  mne ohromný dojem už 
první kontakt s vedoucím panem Radkem Nohálem. Vše mně 
velmi laskavým způsobem vysvětlil, že se k nám nejdříve může 
nezávazně přijet podívat pan doktor se sestřičkou, zhodnotí 
situaci a popřípadě napíše doporučení obvodnímu lékaři. Jeho 
empatický přístup mě doslova ohromil. Teprve poté jsme se 
mohli rozhodnout, čí služby využijeme,“ vzpomíná mladá žena. 

Za  velký klad považuje také skutečnost, že díky Charitám 
Uherské Hradiště a  Uherský Brod, které Domácí hospic 
Antonínek společně provozují, je možné si zapůjčit i nejrůznější 
potřebné pomůcky. Speciální polohovací postelí počínaje přes 
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mobilní toalety, pomůcky proti dekubitům až po  kyslíkové 
oxygenerátory, které podporují dýchání. 

Jakmile se Justina Jurásková dostala domů na  Březovou, 
rychle se její stav začal zlepšovat. „Lékař jí výborně nastavil 
léčbu bolesti a  podle potřeby přijížděly zdravotní sestřičky 
z  Uherského Brodu i  Uherského Hradiště. Navíc byly stále 
na  telefonu, takže jsme jim mohli v  případě potřeby každý 
den po dobu čtyřiadvaceti hodin zavolat. Tato množnost mně 
dodávala velký klid,“ vzpomíná vnučka. Zároveň upozorňuje, 
že díky výborné péči babička začala jíst i  pít. Těšila se 
z přítomnosti pravnoučátek, chodila do kostela a sama uvařila. 

„Babička prostě neuvěřitelně ožila. Zhruba po  čtyřech 
měsících se ale její zdravotní stav začal zhoršovat, zežloutla, 
zvětšily se bolesti, takže náplasti už nestačily a musel se jí píchat 
morfin.

Zeslábla, až zůstala ležet. V  té době k  nám už sestřičky 
jezdily denně. Padla hranice klienta a  odborného personálu. 
Staly se našimi rodinnými přítelkyněmi. Neskutečně mne 
například dojalo, když Maruška Križalkovičová po odborném 
ošetření vzala babičku za ruku, hladila ji a začala zpívat nebo 
číst povzbudivé pasáže z  Bible. Jednou, když už jsem byla 
hodně unavená, dokonce přijela a vytáhla mne na procházku 
do přírody. V té době byla u babičky maminka, se kterou jsme 
se v  péči střídaly. Každý večer jsme se s  babičkou modlily 
růženec,“ připomíná žena. 

Její slova potvrzuje zdravotní sestra Marie Križalkovičová. 
„Nikomu ale nic ohledně víry nevnucujeme. Pokud vidím, že 
je člověk věřící, tak vím, že s ním mohu takto jednat. Lidem 
bez vyzvání víry ale můžeme nabídnout pomoc psychologa,“ 
upozorňuje Marie Križalkovičová. 

Rodinní příslušníci si nemohou vynachválit možnost být 
s blízkými až do konce jejich života. „Moje maminka s babičkou 
spala v pokoji, aby nebyla sama. Moc jsme jí chtěly oplatit vše 
dobré, co pro nás udělala. Chtěly jsme, aby zakoušela, že o ni 
pečujeme s  láskou, že je všemi milovaná a  přijímaná. Večer 
před tím, než odešla na  věčnost, se u  její postele sešla celá 
rodina. Pomodlili jsme se růženec. V noci jsem jí píchla injekci 
od bolesti. Viděla jsem, že nespí. Nedýchala klidně, proto jsem 
u ní seděla a držela ji za ruku. Později mne vystřídala maminka. 
Tušily jsme, že babička nedožije rána, a  tak jsme s ní zůstaly 
a hladily ji. Její dech se začal zklidňovat a ona v pokoji odešla,“ 
vzpomíná na silné okamžiky čtyřiatřicetiletá Jitka Janigová. 

Spolu s  maminkou je velmi vděčná za  to, že mohly být 
s  babičkou až do  konce a  posloužit ji. Shodují se na  tom, že 
to zvládly jen díky velké podpoře sestřiček a  lékaře. Tým 
Domácího hospice Antonínek je totiž postupně připravoval 
na to, co může přijít, aby neměly strach. 

Vnučka připomíná, že velké poděkování patří také 
tehdejšímu faráři v  Březové P.  Pavlu Vágnerovi, který 
za  babičkou pravidelně chodil, když už se nedostala sama 
do kostela. Uděloval ji svátosti a přinášel svaté přijímání. Přišel 
ale třeba i  jen tak, když ho chtěla vidět. „Právě díky jemu 
zemřela zaopatřená. Bylo pěkné, když na  pohřbu řekl, že je 
teď její místo v kostele volné a vyzval, aby ho někdo obsadil. 
Nakonec to nebylo, tak smutné a hrozné, jak si možná někdo 
smrt blízkého představuje. Babiččin odchod byl přirozený. 
Přála bych všem, kdo mají možnost postarat se o své blízké, aby 
do toho šli a nebáli se, protože na to nebudou sami. Dnes vím, 
že jsem udělala to nejlepší rozhodnutí v životě, přestože jsem 
měla na začátku také trochu obavy, jestli to dáme,“ svěřuje se 
mladá žena.  

Na  závěr připomíná, že na  rakovinu zemřela v  pouhých 
pětadvaceti letech i  babiččina sestra. Po  její smrti se tehdy 

musela postarat o dvě děti, které po ní zůstaly. Později si vzala 
manžela sestry a měly spolu ještě maminku Jitky. „Babička byla 
moc hodný člověk. Dokud byla zdravá, pomáhala nám, jak jen 
mohla. Také nám umožnila bydlet v jejím domě.  Museli jsme 
se o ni postarat a vrátit na sklonku jejího života vše dobré, co 
dávala nám i druhým,“ říká při loučení Jitka Janigová. 

Lenka Fojtíková, PR Charita Uherské Hradiště

Čtyřiaosmdesátiletá 
Justina Jurásková 
byla v závěru svého 
života obklopená 
láskou nejbližších. 

Foto: 
Jitka Janigová

Běh pro  
Domácí hospic Antonínek
Už počátkem roku se sešel pracovní tým složený ze zástupců 

Charity Uherské Hradiště a  dvou nadšených vedoucích 
Misijního klubka v  Dolním Němčí. Cíl byl jasný – připravit 
společnými silami druhý ročník Běhu pro Domácí hospic 
Antonínek. 

„Vlastně je to už třetí ročník běhu, do  jehož příprav jsme 
se letos pustily. Ten první se uskutečnil v roce 2020 a podpořil 
Misijní fond solidarity KORONA, skrze který Papežská misijní 
díla pomáhají v  chudých misijních oblastech zasažených 
epidemií COVID-19. Měl název Během a  chůzí proti 
KORONĚ. Po  locdownu jsme prostě chtěly vytáhnout děti, 
rodiče i prarodiče ven, aby si společně protáhli tělo a také se pod 
širým nebem všichni setkali,“ připomíná Martina Smetanová. 
Nabídku sportovního setkání tehdy využila padesátka obyvatel 
Dolního Němčí. Výtěžek z dobrovolného startovného ve výši 
3 500 Kč podpořil Papežská misijní díla. 

„No a  vloni nás oslovila zdravotní sestřička z  Charity 
Uherské Hradiště Maruška Križalkovičová s  dotazem, jestli 
bychom během nepodpořili Domácí hospic Antonínek. 
Souhlasili jsme hned z  několika důvodů. Domácí hospic 
Antonínek provozují společně Charita Uherský Brod a Charita 
Uherské Hradiště. Důležité také bylo, že jde v případě domácí 
hospicové péče o velmi dobrou věc. Vždyť kdo by nechtěl být 
poslední dny svého života doma uprostřed svých blízkých. 
Sama jsem se starala o svou babičku až do její smrti, takže vím, 
jak je to důležité,“ prozrazuje se Martina Smetanová. 

Běh se vloni uskutečnil přesně v  den Světového dne 
hospiců, což bylo 9. října a na startu se sešlo okolo sedmdesáti 
účastníků. Ti nejmenší se vezli v kočárcích, ale přišli i senioři 
o  hůlkách. „Měly jsme radost, že se zapojily všechny věkové 
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Domácí hospic Antonínek 
pomáhá i dětem

Za dobu své existence pomohl Domácí hospic Antonínek, 
jehož provoz zajišťují Charita Uherské Hradiště a  Charita 
Uherský Brod, 250 rodinám. Ne každý ví, jaké služby mohou 
využít, proto jsme se s několika dotazy obrátili na vedoucího 
hospice Radka Nohála. 

Možná ještě stále ne všichni vědí, kdo vás může 
požádat o  pomoc. Musí to být nemocný nebo vás 
může kontaktovat někdo z jeho rodiny? 

O pomoc se na nás mohou obrátit, jak sami nemocní, tak 
i  členové jejich rodin. Kontaktovat nás ale mohou třeba také 
praktičtí (obvodní) lékaři nebo zdravotníci pracující v dalších 
zdravotnických zařízeních.  

A co následuje poté?
Následuje osobní setkání či telefonická konzultace. 

Navrhneme, že za  nemocným a  jeho rodinou přijedou 
pracovníci našeho hospice domů a vše probereme osobně. Je 
samozřejmě možné setkat se i v našem sídle Charity v Uherském 
Hradišti nebo Uherském Brodě. Probereme situaci, ve  které 
se nemocný a  jeho rodina nachází a  nabídneme konkrétní 
možnost pomoci. 

Co jste schopni vašim klientům nabídnout?
Nabízíme mobilní specializovanou paliativní péči pro 

nemocné v  závěru života, kteří se potýkají s  nepříjemnými 
příznaky, např. bolestí, dušností a dalšími těžkými stavy. Díky 
naší odborné podpoře a  péči může nemocný zůstat doma 
i v případě, že jeho stav je z ošetřovatelského a medicínského 
hlediska nestabilní. Naši lékaři i zdravotní sestry jsou nemocným 
a jejich rodinám k dispozici čtyřiadvacet hodin denně 365 dnů 
v  roce. Zajistíme i  potřebné pomůcky v  podobě speciálních 
lůžek, přenosných toalet, antidekubitních pomůcek, v případě 
potřeby například i  domácí kyslíkovou terapii nebo lineární 
dávkovač léčiv. Vše se odvíjí dle aktuálních potřeb nemocného. 
Snažíme se nemocným závěru života a  jejich blízkým také 
velmi dobře naslouchat a pomoci s tím, co považují za palčivý 
problém. Ne vždy jde jen o bolesti a komplikace týkající se jen 
samotného těla.

Vím, že některé mobilní hospice mají problém se 
zajištěním lékařského týmu. Jak je to u vás?

V  současné době máme špičkový tým, který se skládá 
z  lékařů s různými specializacemi. Vážíme si toho, že někteří 
z nich mají atestaci v paliativní medicíně. Jsou mezi nimi ale 
i odborníci z ARO, interny či chirurg. Je výborné, že mohou 
navzájem konzultovat komplikovanější stavy. 

Je podmínkou, aby měl nemocný u sebe celodenně 
i osobního pečovatele? 

V případě naší péče ano. U nemocného musí být totiž někdo, 
kdo nám zatelefonuje při jakékoliv změně bolesti, dušnosti 
a  dalších akutních stavech, s  jejichž zvládnutím přijedeme 
do  domácnosti nemocného pomoci. Nemocný sám totiž již 
často samostatného přivolání pomoci schopen není.

Mohou se na  vás s  prosbou o  pomoc obrátit 
i rodiče dětí? 

Určitě ano. V  posledních dnech života doprovázíme také 
děti a jejich rodiny. 

Pořádáte nějaké aktivity pro širší veřejnost, kde 
by se s vámi lidé mohli osobně setkat a nezávazně si 
o vaší činnosti povykládat? 

Ano a  rádi. Pořádáme besedy, charitativní běhy, ale také 
například tradiční drakiádu, mše svaté s  malým agapé 
na  poutním místě na  Svatém Antonínku, koncerty a  můžete 
se s námi setkat i na různých trzích. Vždy je na těchto akcích 
i  prostor pro povídání, sdílení s  těmi, kdo se chtějí dozvědět 
více. Bohužel ani v roce 2022 nikdy nevíme, jak s našimi plány 
„zatočí“ pandemie COVIDu-19 a s ní spjatá epidemiologická 
opatření.

Lenka Fojtíková

Koho rozhovor zaujal a měl by zájem dozvědět se o chodu 
domácího hospice více, může se 25. 3. v 17.30 hod. zúčastnit 
v  hlucké knihovně besedy se zdravotní sestrou Marií 
Križalkovičou, která je členkou hospicového týmu. Na besedě 
s ní bude rozmlouvat redaktorka Katolického týdeníku Lenka 
Fojtíková.

generace,“ shodují se obě hlavní organizátorky. Na startovném 
se jim podařilo vybrat 10 425 Kč, které putovaly na podporu 
domácího hospice. 

„Víte, u  nás nejde vůbec o  měření časů nejrychlejších 
běžců. Je to spíše takové pohodové setkání, které někdo pojme 
jako procházku s dětmi a třeba i domácími mazlíčky a  jiní si 
mohou dát ostrý trénink v závodním tempu. Důležité je, že se 
z  dobrovolného startovného podpoří dobrá věc,“ upozorňuje 
na hlavní záměr charitativního běhu v Dolním Němčí Martina 
Smetanová. 

Další nemalou výhodou bylo, že se do  organizace už 
předem zapojily maminky i  babičky dětí z  Misijního klubka, 
které napekly perníková srdíčka.  „Máme tady jednu takovou 
šikovnou ženu, co má zlaté ruce a  moc ráda něco udělá pro 
charitu. No a  ta srdíčka nazdobila linkou připomínající tep 
srdce,“ doplňuje slova kolegyně Jan Fibichrová. 

Podle jejího mínění je nemalou výhodou, že se běh může 
uskutečnit za každého počasí. Obě trasy totiž vedou po nové 
cyklotrase okolo Dolního Němčí. „Kromě běžců tam mohou 
v pohodě jít i  rodiče s kočárkem anebo děti na koloběžkách. 
Kratší trasa měří tři a  půl kilometru a  delší něco málo přes 
sedm kilometrů,“ připomíná Jana Fibichrová. 

Letos se Běh pro Domácí hospic Antonínek uskuteční 7. 
května. Registrace, start a cíl budou v Muzeu Na Mlýně, které 
je v ulici Rybníky 105. Registrace bude od 14.00 do 14.45 hod. 
První start je naplánován na 14.15 hod. a poslední v 15.00 hod. 

„Máme zde zázemí se sociálním zařízením, ale také 
občerstvení pro účastníky, možnost posezení a chybět nebude 
ani letos stánek hospice s  pracovnicemi Charity, které rády 
odpoví na všechny otázky. Sprchy k dispozici nejsou,“ informuje 
Martina Smetanová. Na všechny účastníky bude čekat drobná 
odměna. Největší odměnou ale pro všechny bude především 
dobrý pocit, že podpořili skvělou věc, a  přitom udělali něco 
i pro své zdraví. 

Lenka Fojtíková, PR, Charita Uherské Hradiště
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Další možnost osobního setkání s členy hospicového týmu 
potom bude při Běhu pro Domácí hospic Antonínek, jehož 
druhý ročník se uskuteční v Dolním Němčí 7. 5. 2022. Na místě 
startu bude od 14 hod. stánek, kde Vám členové hospicového 
týmu odpoví na každou Vaši otázku. 

Kontakty: 
Radek Nohál
Domácí hospic Antonínek
vedoucí
 Charita Uherské Hradiště 
Velehradská třída 247,
 686 01 Uherské Hradiště
tel: 731 680 347  
www.uhradiste.charita.cz
www.hospicantoninek.cz
e-mail: radek.nohal@uhradiste.charita.cz

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy, 

úvod tohoto roku byl poznamenán stále trvající přítomností 
Covidu-19. 2x týdně testování, nošení ochrany úst a  nosu 
ve  společných prostorách, upravené odchody na  oběd – to 
byly nejzákladnější změny, které nám příliš neusnadňovaly 
organizaci výuky. V  době, kdy píšu tento článek, nám zbylo 
pouze nošení respirátorů či roušek. Nakonec díky tomu, že 
jsme měli v  porovnání s  ostatními školami podstatně méně 
pozitivních testů, a  s  tím související zavírání tříd, to bylo ale 
určitě snazší a zejména efektivnější než v době distanční výuky. 
Naše škola, zjednodušeně řečeno, jede stále vpřed. Kromě 
neuskutečněné polonézy deváťáků (ale ta by se měla uskutečnit 
netradičně v  květnu), pořádáme olympiády, lyžařské kurzy, 
připravujeme žáky na přijímací zkoušky, jejichž první kole se 
uskuteční 12. a  13. 4. Věřím, že si vybrali tu správnou školu 
a držím pěsti.

Mgr. Milan Kvasnička

. 5. A v planetáriu
Ve  středu 2. února jsme vyrazili na  dlouho plánovanou 

exkurzi. Učit se o vesmíru je velmi zajímavé, ale touha dozvědět 
se o něm nějaké zajímavosti, pozorovat hvězdy nás velmi lákalo. 

Autobus nás 
dovezl do 

Uherského Brodu 
a pak už jsme 

vyrazili po svých 
směr Planetárium. 

Tam proběhla 
přednáška, 

promítání zimní 
noční oblohy 
a souhvězdí. 

Zhlédli jsme dva 
filmy o souhvězdích

 a planetách. 
Exkurze se všem 

moc líbila. 

Mgr. Petra 
Mlýnková

. Olympiáda z AJ na 1. stupni
Před jarními prázdninami psalo 65 žáků na  1. stupni 

olympiádu z  anglického jazyka. Olympiádu psalo letos méně 
dětí kvůli větší absenci. Děti zúročily nabyté vědomosti a toto 
jsou úspěšní řešitelé.

3. ročník: 1. Tereza Jančová, Lea Daňková, Nikola Zderčíková, 
2. Katrin Pochylá, 3. Sofie Uhrová, Adam Zedníček.

4. ročník: 1. Sofie Rosenzweigová, Dominika Tinková, 
2. Štěpán Tinka, Štěpán Skypala, Adam Jurča, Josef Vaněk, 
Jaroslav Matuš, 3. Elen Ondruchová, Daniel Juřenčák, Sofie 
Bídová

5. ročník: 1. Michal Tinka, 2.  Adam Tinka, Nela Ježková, 3.  
Klaudie Uhrová

Úspěšným řešitelům gratulujeme a  přejeme hodně zdaru 
do dalšího studia. 

Mgr. Jana Šaár Špaňhelová

. Recitační soutěž I. stupně
V úterý 16. 2. 2022 se uskutečnila recitační soutěž pro žáky 

1. stupně. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 žáků. O  pořadí 
rozhodla porota složená z  vyučujících 1. stupně. Diplom 
a odměnu si odnesli tito žáci:

1. ročník: 1. Filip Stojaspal, 2. Antonín Klabačka, 3. Gabriela 
Červenáková      

2. ročník: 1. Barbora Stojaspalová, 2. Adéla Dufková,  
3. Beáta Nášelová            

3. ročník: 1. Lea Daňková, 2. Katrin Pochylá, 3. Lukáš Šťastný
4. ročník: 1. Terezie Smetanová, 2. Elen Ondruchová,  

3. František Bobčík
5. ročník: 1. Kristián Brencus, 2. Natálie Minaříková, 

3.Veronika Prachmanová
Barbora Stojaspalová z  2. třídy získala i  zvláštní ocenění 

poroty za přednes prózy.
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 Do okrskového kola v Hluku k pojede reprezentovat naši 
školu 11 žáků z 1. stupně.

Všem přejeme hodně štěstí. 
    Mgr. Jana Staňová

. Turistický kroužek
V sobotu jsme jeli s turistickým kroužkem do Bystřice pod 

Lopeníkem. Sraz byl na  autobusovém nádraží v  Uherském 
Brodě. Autobus už stál na  zastávce. Nastoupili jsme 
a za chvilku byli na místě. Šli jsme vesnicí a zanedlouho jsme 
došli k  rozhledně, která byla bohužel zavřená. Pokračovali 
jsme v  cestě, až jsme došli k  rozcestí. Doleva se šlo do  lomu 
a  rovně do  restaurace. My jsme se vydali do  lomu. Ale cesta 
byla zavřená, tak jsme se museli vrátit a jít směrem k motorestu 
Rasová. Ale ještě nebyl čas k  obědu, tak jsme šli podél cesty 
do  druhého lomu, kde cesta nebyla uzavřená. Tam jsme si 
udělali pár fotek a  šlo se obědvat. K  obědu jsem si objednal 
guláš s knedlíkem a velkou kofolu. Bylo to velice dobré.  Potom 
jsme odjeli autobusem zpátky do Uherského Brodu. Náramně 
jsem si to užil, sice byla trochu větší zima, ale byla to super 
výprava. Už se těším na další. 

Robin Orsák, 8. B

. Lyžařský kurz osmáků - deník účastníka
Den 1.
Cesta na místo lyžařského kurzu na Rališku byla v pořádku, 

jsme na místě a odpoledne jdeme lyžovat. Fouká ale dost silný 
vítr. Hned po  ubytování jsme lyžovali, bojovali se svahem 
i  přírodou a  taky se sebou. Na  večeři bylo vepřové s  rýží. 
Rozdělili jsme se do  družstev a  dostali informace k  pobytu 
na kurzu. 

Den 2.
Dopoledne jsme lyžovali s instruktory a zejména začátečníci 

dělají obrovské pokroky, moc je za  přístup chválíme. Hned 
ráno přijel Jakub a po obědě i Matyáš, ale ten bohužel musel 
po  výsledcích testů ihned zase odjet domů, škoda. Na  oběd 
byly gulášovka a borůvkové knedlíky. Odpoledne pokračujeme 
ve výcviku, večer bude přednáška "Nebezpečí hor" a o program 
se stará 4. družstvo. Budeme potřebovat i trošku štěstí, ať odtud 
odjedeme až v plánovaný pátek. 

Den 3.
Dnes od rána sněží. Sníh se celé dopoledne lepil na lyže, a to 

nám stěžovalo výcvik. Dnes lyžujeme jen dopoledne, protože 
odpoledne nás čekala vycházka do okolí a po přednášce pro 11 
dobrovolníků večerní lyžování. A stále se to z nebe sype...

Den 4.
Ve  středu jsme dopoledne i  odpoledne zdokonalovali 

své lyžařské dovednosti a  trénovali na  čtvrteční závody. 
Konstatujeme, že není mezi námi nikdo, kdo by nebyl lyžařem! 
Dopoledne tak intenzivně sněžilo, že jsme byli mokří "na kost". 
Odpoledne jsme si již užívali půldne bez sněžení. 

Den 5.
Dopoledne byly závody ve  slalomu. Bylo azurové 

počasí, konečně. Užili jsme si lyžování v  překrásné přírodě 
a  za  fantastických podmínek! Večer byl karneval a  poslední 
kurzovní tanečky.

Den 6.
Balení věcí, vyhodnocení kurzu, oběd a cesta domů... 

. Recitační soutěž na 2. stupni
17. února se sešlo dvacet žáků a  žákyň, kteří byli vybráni 

jako nejlepší recitátoři z 6. - 9. tříd. Tito byli rozděleni do dvou 
kategorií, 6. a 7. třída a 8. a 9. třída, a předvedli svůj přednes 
básně nebo krátkého úryvku z prózy. Vybrat 4 nejlepší recitátory 
z  každé kategorie pro okrskové kolo nebylo jednoduché, 
vyslovit svůj názor dostali i samotní účastníci, kteří by vybrali 
Šimona Ondrucha a  Barboru Zetkovou. Hodnotící komise 
tento názor zohlednila při konečném vyhodnocení soutěže 
a do dalšího kola postoupili tito recitátoři či recitátorky:

Kategorie 6. a  7. tříd: 1. místo Šimon Ondruch,  
2. místo Klára Bobčíková, 3. místo Marek Mitáček.

Kategorie 8. a  9. tříd: 1. místo Barbora Zetková,  
2. místo Alžběta Tomancová, 3. místo Kateřina Mikulková.
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Do  okrskového kola, které se koná, postoupili ještě Alena 
Umlaufová a Anastázie Frolová. 

Pochvalu zaslouží všichni účastníci školního kola nejen 
za předvedený výkon, ale i za aktivitu, kterou věnovali přípravě 
na  tuto soutěž. Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů 
v dalším kole. 

Vyučující ČJ a literatury 2. stupně

. Olympiáda z českého jazyka
Školního kola Olympiády z  ČJ se účastnilo 36 deváťáků. 

Se zadáním, které je jednotné pro celou republiku, si nejlépe 
poradily tři žákyně 9. B, a sice: Ema Zámečníková (1. místo), 
Jana Kadašiová (2. místo) a  Valerie Macků (3. místo). Dvě 
nejúspěšnější žákyně postupují do  okresního kola, které se 
koná 31.3. v Uherském Hradišti. 

Mgr. Jana Nováková

Z činnosti ZUŠ od prosince 
do března 2022… 

. Hudební besídky v zimních měsících
Ve  středu 15. prosince 2021 se uskutečnila malá komorní 

besídka na pracovišti v Boršicích u Blatnice. Vystoupili zde žáci 
paní učitelky Jany Zouharové a  pana učitele Radima Vojtka. 
Zazněly písně a koledy na klavír, housle a kytaru. V tento den 
se zároveň uskutečnila besídka pana učitele Lukáše Frýborta 
a paní učitelky Lenky Bednářové na pracovišti v Dolním Němčí. 
Vystoupili žáci hrající na kytaru, klávesy a klavír. Ve čtvrtek 16. 
prosince jsme pokračovali klavírní besídkou žáků paní učitelky 
Kláry Kolajové a v pondělí 20. prosince 2021 se uskutečnila malá 
komorní besídka žáků paní učitelky Adély Bruštíkové a pana 
učitele Antonína Daníčka. Zazněly písně a  koledy v  podání 
cimbálové muziky, houslistů i  zobcových fléten. V  úterý 21. 
prosince se konala poslední předvánoční besídka paní učitelky 
Hany Miklášové a  zahráli na  ní žáci studující hru na  klavír 
a  klávesy. Vystoupil i  klávesový soubor ZUŠ. Dne 24. února 
2022 se představili žáci z kytarové třídy paní učitelky Michaely 
Pavelkové a na besídce nechyběli ani ti, kteří navštěvují výuku 
kytary na odloučeném pracovišti ve Strání. 
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. Zimní výtvarné tvoření
Nejmladší děti (1-3. třída) vytvářely krásná přáníčka 

k Vánocům a vyráběly dárečky, vločky z keramiky pro rodiče. 
V lednu jsme se inspirovali pohádkou Ledová královna a tvořili 
jsme prostorové loutky na toto téma. Dalším tématem v rámci 
kresby bylo, že si děti svůj vlastní portrét nalepily na  papír 
a  kreslily samy sebe v  prostředí, které mají nejraději. Starší 
děti (4-5. třída) se v prosinci věnovaly zdokonalování v malbě 
temperou a  namalovaly lišku, nebo srnce v  zimní krajině. 
Dále se seznámily s  technikou linorytu a  tiskem z  linorytové 
matrice. Žáci si nejdříve vytvořili vlastní návrh obrázku. 
Poté ho překopírovali na  podložku z  lina a  potom pomocí 
speciálních rydel odrývali jednotlivé plošky kresby na obrázku. 
Hotová matrice z  lina se natřela tiskařskou barvou a  otiskla 
na výkres v tiskařském lisu. Práce byla náročná, některé prstíky 
byly i  pořezány, ale výsledek stál za  to. Poslední práce byla 
opět kreslířská. Děti měly za  úkol změnit samy sebe v  jinou, 
fantazijní bytost. Pracovali jsme s fotkou, kterou jsme zvětšili 
a  vytiskli a  pomocí kresby dotvářeli a  měnili v  nový obraz. 
Nejstarší dívky se v prosinci zdokonalovaly v tvoření keramiky 
z  plátů hlíny, a  to vymodelováním prostorových domečků – 
lucerniček. V jednom týdnu se musela vytvořit kresba a návrh, 
jak domeček bude vypadat a vyválet pláty hlíny. Ty se přikryly 
igelitem a nechaly zatuhnout. Další týden se vykrojily z plátů 
jednotlivé stěny a plochy domečků se slepovaly hliněnou kaší. 
Po  slepení se domeček nechal zavadnout a  potom se pouze 
dolepily detaily. Domečky se pálily v  peci při 950 stupních. 
Po Vánocích jsme se věnovali kresbě Tří králů, kdy se děvčata 
zaměřila na  kresbu detailů, propracování portrétů králů 
a královských plášťů. Celá kresba byla bílá na tmavém podkladu. 
Nyní se zdokonalují v navrhování a malbě akrylovými barvami. 
Vytváříme obrazy na  téma Obory ZUŠ a  ty budou zdobit 
vstupní schodiště do naší ZUŠ. Děti z výtvarného oboru jsou 
letos velmi šikovné a snaží se. 

. Talentovaná žákyně výtvarného oboru
Chtěli bychom vám představit naší šikovnou žákyni 

7.ročníku ZUŠ Terezku Kadlčkovou, která se ve svém volném 
čase věnuje fotografování přírody. Tento obor by chtěla zkusit 
studovat na střední umělecké škole, kde by se příští rok pokusila 
složit přijímací zkoušky. Její velmi krásné fotografie můžete 
vidět na stránkách naší ZUŠ nebo na Facebooku naší ZUŠ. 

. Střípky z tanečního oboru
Ve  studijním zaměření Tanec si s  dětmi stále více 

uvědomujeme, že to, co je v  životě nejdůležitější, je očím 
neviditelné.  Na  světě je náš první kalendář, který vznikl 
díky spolupráci s rodiči a již zdobí pokojíčky našich mladých 
tanečnic. Tento poklad byl jedním z  dárečků, který naše 
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děti objevily pod vánočním stromečkem.  Kalendář je plný 
krásných vzpomínek a  nezapomenutelných zážitků.  Naše 
nejmenší tanečnice přebíraly na  konci prvního pololetí svá 
vysvědčení v nových krásně červených kostýmech, které dětem 
vybrala paní učitelka Veronika Kaštánková. Od  ledna pečlivě 
nacvičujeme nové choreografie a učíme se krokové variace.  

. Literárně-dramatický obor
Poslední měsíce v literárně dramatickém oboru se všechny 

skupinky žáků společně s  paní učitelkou Irenou Cigánkovou 
seznamovaly s  novým scénářem.  Probíhaly čtené zkoušky. 
Snažili jsme se v  rámci pocitových cvičení přijmout svou 
postavu. Hodně jsme využívali chůzi v prostoru – vžívali jsme 
se do postavy a chodili jsme za ni v různých emocích, v různém 
tempu. Vytvářeli jsme sochy z vlastních těl a zkoušeli nahlédnout 
do mysli postavy. V přednesech pracujeme převážně na textech 
a  monolozích. Dáváme jim tvar a  přirozenost. Pokud to jde, 
ožíváme texty i  pohybem. Vše máme podtrhnuto hlasovou 
výchovou, kdy se snažíme pracovat s dechem i hlasem.   

. Naše plány na příští měsíce
V měsíci březnu připravujeme Jarní koncert žáků hudebního 

oboru, který proběhne v  úterý 22. března v  17.00 hodin 
v sále ZUŠ. V závěru dubna bychom k nám rádi pozvali děti 
z předškolního oddělení MŠ a zahráli bychom jim Výchovný 
koncert. V průběhu května připravujeme Absolventský koncert 
žáků hudebního oboru a  v  posledním květnovém týdnu se 
uskuteční opět další ročník festivalu ZUŠ OPEN a  při této 
příležitosti připravujeme projekt napříč všemi obory, který by 
se uskutečnil v případě příznivého počasí venku. 

  Kolektiv učitelů ZUŠ

SOS 
Ukrajina

Minulý týden se naši žáci zapojili do  humanitární sbírky 
na pomoc lidem na Ukrajině organizované organizací Člověk 
v tísni. Díky zapojení velkého množství žáků se nám podařilo 
vyrobit ukrajinské vlajky a  jejich prodejem získat úžasnou 
částku 15  500 Kč. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kterým 
není lhostejný osud lidí a podpořili tak naši snahu pomoci. 

Moc Vám děkujeme!
Za organizátory František Ježek
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Zápis do mateřské školy 
aneb Jak se připravit 

na novou etapu v životě celé 
rodiny…

Školní rok 2021/2022 se pomalu „přehoupnul“ do své druhé 
poloviny, blíží se jarní období  a nás čeká významný den pro 
děti a rodiče a to je zápis dětí do MŠ na rok 2022/2023, který 
se uskuteční 3. 5. 2022 v době od 8.00 do 11.00 hodin. Veškeré 
informace, které se týkají připravenosti rodičů -  co vše je nutné 
k  zápisu doložit, jak bude zápis probíhat, budou zveřejněny 
na webových stránkách MŠ  - www.msdolninemci.cz.

Co tedy zápis a  blížící se  nástup do  školky pro každé 
dítě a  jeho rodiče znamená? Je vaše dítě na  vstup do  školky 
dostatečně zralé?

Nástupem do MŠ dítě prožívá velkou změnu ve svém životě 
– nové prostředí, změna vztahů, změna denního režimu, jiné 
zvyklosti. Naruší se jeho pocit jistoty a bezpečí, který potřebuje 
opět získat. Jeho matka a  otec nejsou po  určitou část dne 
bezprostředně k dispozici. Dítě si musí vytvořit důvěru k nové 
blízké osobě, která je zde současně pro řadu jiných dětí. Musí 
si rozvíjet vztahy se skupinou ostatních dětí, učit se novým 
pravidlům, např. že hračka nepatří jen jednomu, nýbrž všem, 
musí se přizpůsobit novému dennímu rytmu.

Jak se na to připravit a zejména jak připravit na tuto změnu 
své dítě, aby přechod z  rodiny do  kolektivu byl pro něho co 
nejvíce bezproblémový? Co dítěti ulehčí adaptaci před vstupem 
do MŠ, co byste měli jako rodiče dělat?

Je potřeba, aby dítě do  nástupu do  MŠ nebylo izolované 
od  jiných dětí – mělo by pravidelně chodit mezi děti, hrát 
si s  nimi a  vy tím dostanete možnost pozorovat, jak se dítě 
ve  společenství jiných dětí chová, zda zvládá situace při hře, 
při možném konfliktu. Velmi důležité je v době před nástupem 
do  MŠ vést dítě k  samostatnosti - nechat ho se samostatně 
oblékat a  jíst, zvládat osobní hygienu (použití toalety, mytí 
a  utírání rukou), uklidit si po  sobě hračky. Dítě by v  době 
nástupu do mateřské školy již mělo být bez plen a to i v noci 
a  mělo by se umět vysmrkat. Při všech činnostech je velmi 
důležité mít trpělivost, nechat dítěti dostatek času, nespěchat. 
Co již dítě zvládne samo, nedělat za něj. 

Rovněž je velmi důležité 
si s  dítětem o  školce povídat, 
připravovat je na to, že bude mít paní 
učitelky, které mu rády pomůžou,  
kamarády, se kterými si bude hrát 
a  ujistit dítě, že ho budete do školky 
vodit a  vždy si pro něho přijdete. 
Je v  pořádku, když je dítě smutné, 
stýská se mu nebo má vztek. Takto 
malé dítě si ještě nedokáže se svými 
emocemi samo poradit. Neříkejte 
věty jako: „Už jsi velká holka /kluk, 
přece nebudeš kvůli školce takhle 
vyvádět!” Uznejte, že je v  pořádku, 
že takové emoce má a  povídejte si 
o  tom, co můžete společně udělat 
pro to, aby mu bylo lépe. Obejměte 
ho. Neslibujte svému dítěte za pobyt 
ve  školce odměny, nestrašte tresty. 
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Veďte děti k  pravidelnému režimu, řádu, mějte ve  výchově 
vytvořené určité hranice, snažte se o vlídnou důslednost. 

Také na vás - na rodiče dolehnou změny a nové požadavky. 
Musíte se připravit na  to, že po  určitou část dne budete bez 
svého dítěte, budete se učit důvěřovat paní učitelkám, budete 
se učit důvěřovat svému dítěti, které se díky MŠ bude stávat 
samostatnějším. Od  vás se také očekává, že budete rozvíjet 
důvěru v  mateřskou školu, že budete schopni akceptovat, že 
vaše dítě je jen jedním mezi ostatními ve skupině a nebudete 
prosazovat podporu jen pro své vlastní dítě bez ohledu 
na ostatní.

   Není toho málo, na co se jako rodina musíte připravit, není 
to ale nic těžkého co byste jako rodiče nemohli zvládnout. Děti 
totiž potřebují, abyste o  tom jak je vychováváte, přemýšleli. 
Je to jako v  přírodě, „co zasejete, to sklidíte“, tzn. vše co 
do výchovy „investujete“ se vám vrátí v podobě spokojeného, 
samostatného a  šťastného dítěte. Nejlepší rodičovství je 
intuitivní a  instinktivní a  není zapotřebí „žhavit“ internet. 
Jen je potřeba si dát pozor, jestli tomu co po dítěti chcete, dítě 
rozumí, dává mu to smysl a také zda to sami  děláte. 

Přejeme všem rodičům, až nastane ten čas, ať je jejich 
odloučení od svých dětí bezproblémové a všem našim novým 
dětem, ať je pro ně vstup do MŠ šťastným období, vše zvládnou 
a pokud se objeví slzičky, ať rychle oschnou😊.

       
 za kolektiv MŠ Blanka Nováková

    

Ke  konci listopadu nám koronavirová situace znemožnila 
konání některých aktivit knihovny. Až teprve v  půlce února 
jsme se po  třech měsících mohly setkat na  cvičení dětí 
s  maminkami - Žížalky. Už jsme se všichni nemohli dočkat 
až zase knihovna trošku ožije. Žížalky začaly navštěvovat 
knihovnu v  plné síle, a  to v  pondělí v  počtu 22 a  v  úterý 16 
dětí. Pokud někdo z maminek má ještě zájem navštěvovat tuto 
aktivitu, přijďte se domluvit do knihovny.

Jedinou akcí, která mohla být uskutečněna v prosinci, byla 
Výstava andělů a  betléma. Stalo se tak za  velkého přispění 
Literárního spolku. Tímto jim ještě jednou patří velké 
poděkování. Výstava měla obrovský úspěch, za  celý týden ji 
přišlo shlédnout kolem 300 návštěvníků.

Ve středu 2. 3. 2022 knihovnu navštívily dvě třídy prvňáčků 
a tímto začal projekt Knížka pro prvňáčka, který bude ukončen 
v červnu pasováním na čtenáře v knihovně.

V pátek 4. 3. 2022 k nám opět zavítali manželé Márovi se 
svou skvělou cestovatelskou přednáškou. Tentokrát jsme 
spolu s nimi navštívili Barmu a Vietnam. Jiří a Alena Márovi 
nezklamali a bezmála 40 návštěvníků, mezi nimi i pár dětí, bylo 
opět nadšeno. Těšíme se zase na  podzim, kdy si je pozveme 
určitě na Týden knihoven.

. CO KNIHOVNA CHYSTÁ?
• v květnu Beseda s autory a protagonisty projektu Dokumentace 

krojů a zvyků v Dolním Němčí
• v květnu tvoření ke Dni matek

. STATISTIKA KNIHOVNY
Tak jako každý rok si v  prvním zpravodaji přiblížíme, jak 

to se statistikou bylo v roce 2021 a porovnáme s rokem 2019 
a 2020.
     rok 2019 2020 2021 
Registrovaní uživatelé     299   244   208
z toho reg. už. do 15 let      93     66     44
Nové knihy     314   327   290
Knihovní fond   9591 9918 9560
Výpůjčky   7629 5481 5796
Návštěvníci kulturních akcí  1523   150    661
Návštěvníci vzdělávacích akcí 1876 1065    841

. ČASOPISY V KNIHOVNĚ
Bydlení, Krásný rok, National Geographic, Krimi signál, 

Svět kuchyní, Svět koupelen, Automobil revue, Vlasta, Květy, 
D-Test, Burda, Ona Dnes, Magazín Dnes, Kreativ, Čtyřlístek, 
Malovaný kraj, 21. století, Domov, 100+1, Reflex, Lego Explorer, 
Receptář, Pro památky a další.

Žížalky
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. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Beletrie:
Bauer Jan – Poutníci ze svaté země
Vondruška Vlastimil – Neviditelní
Castillo Linda – Pocit hanby
 *antologie - Branky, Body, Kokoti
Schreiber Jasmin – Tisíce metrů ode dna
Lurensová Stephanie – Ideální manželka
Driscollová Teresa – Za to mi zaplatíš
Clark Julie – Otec neznámý
Nesser Hakan – Smolná vteřina
Vanderahová Glendy – Kde se les dotýká hvězd
Niedl František – Mistr platnéř
Novak Brenda – Knihkupectví u pláže
Johnsonová Jane – Dům na útesu
Oliva Alexandra – Otisk
Hlavatá Dana - Nemožná

Čtení v knihovně- Literární spolek

Výstava andělů a betléma

Prvňáci v knihovně

Dětská literatura:
Hegerová Vendula - Pepo! Ty popleto!  
Odehnal Petr, de Saint- Exupéry Antoine – Malučký princ  

                                                (Malý princ ve valaštině)
Dixon Chuck - Simpsonovi – Komiksová estráda
Minecraft – komiks
Maria Asensio, A. C. Doyle - Dobrodružství Sherlocka  

                                                                Holmese
Naučná literatura:
Šiklová Lucie - Nízkorozpočtové hry
Hansch Susanne, Schwarzer Elke -  Plevel na talíři

Jana Daňková, knihovnice
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MÍSTNÍ KNIHOVNA DOLNÍ NĚMČÍ

zve na setkání s autory a protagonisty projektu

DOKUMENTACE KROJ  Ů   A ZVYK  Ů   

V     DOLNÍM NĚMČÍ  

   

      

akce se uskuteční v prostoru knihovny 

v pátek 27.   května 2022   od 17 hodin

Fašank trochu kratší než jindy
Po  roční pauze se nám letos podařilo uspořádat všemi 

milovaný fašank. Kvůli mírnému riziku jsme ale bohužel 
nemohli připravit pochovávaní basy, ale průvod se za  nás 
opravdu vydařil. Díly spolku Oldněmčan nás nakonec bylo aj 
dost, ale celou akci zachránili Maki Matůš a Ondra Fibichr, kteří 
nám v  průběhu celé obchůzky hráli na  harmoniku a  zpívali. 
Opravdu si toho vážíme a víme, jak velká to byla služba pro nás. 

Průvod byl plný smíchu, zpěvu a  tance tak, jak jsme 
doufali. Zajímavé bylo, že velkou část našeho výdělku udělalo 
zastavování vozidel na  silnici, které museli zaplatit mýtné 
do  Vesnice roku 2018. Také by jsme chtěli poděkovat všem, 
kteří nám nabídli občerstvení jak tekuté, tak i tuhé, nebo lidem, 
kteří se k nám přidali do průvodu.

Ale opravdu nejvíc chceme poděkovat těm, kteří přispěli 
jakoukoliv částkou do  našich kasiček. Vzhledem k  tomu, že 
letos nebyla večerní zábava, neměli jsme důvod si peníze šetřit. 
A  tak jsme se rozhodli je darovat na  dobrou věc. A  to jako 
pomoc českému Červenému kříži, především lidem v  nouzi 
na  Ukrajině. Díky vašim příspěvkům a  našemu daru jsme 
mohli odeslat na účet českého Červeného kříže neuvěřitelných 
26  000 Kč, které věříme že pomůžou tam, kde bude třeba. 
Děkujeme a těšíme se na vás na dalších akcích.

Váš Krúžek

. Literární spolek
V  tomto zpravodaji přistupujeme k  zhodnocení činnosti 

Literárního spolku za  rok 2021. I  tento rok nebyl příznivý, 
protože byla omezení kvůli stále přetrvávající situaci 
COVID-19. Proto jsme čtení mohli zahájit v  červnu až 
po otevření knihoven. Už jsme se na to všichni těšili. 

V  prázdninové měsíce proběhlo čtení v  knihovně 
za  přísnějších opatření. V  tuto dobu naši členové měli už 
očkování po druhé dávce, tak jsme naplánovali na měsíc září 
výlet do  muzea J. A. Komenského do  Nivnice. Výkladem 
nás po  muzeu provedla paní Hladišová. Tuto návštěvu 
doporučujeme i  jiným spolkům, protože znalosti a  nadšení 
s  jakým nás paní Hladišová provedla muzeem, jsme se ještě 
nesetkali.

V  měsíci říjnu jsme se rozjeli do  Luhačovic, kde jsme 
navštívili muzeum Zálesí, a  právě probíhající výstavu 
mikulášských a  masopustních masek na  Valašsku. V  tomto 
měsíci také proběhla burza knih v přísálí KD Dolní Němčí.

V  prosinci jsme uspořádali výstavu andělů, které sbírají 
naše členky a chtěli jsme je představit i našim spoluobčanům, 
protože to byla předvánoční doba. Domluvili jsme zapůjčení 
vyřezávaného betléma od  pana Antonína Brázdila z  Mistřic. 
Tato výstava měla až překvapivý úspěch a  návštěvníci nás 
žádali, abychom ji uspořádali i  v  roce 2022 před Vánocemi. 
Nezanedbali jsme ani čtení, které probíhalo jako vždy poslední 
čtvrtek v měsíci. Tradiční ukončení roku výšlapem a opečením 
špekáčků se neuskutečnilo kvůli špatnému počasí, které nám 
přineslo vítr a déšť.

Touto cestou chceme poděkovat všem našim spoluobčanům, 
kteří nás podporují v naší činnosti a přichází shlédnout naše 
výstavy do knihovny.

za Literární spolek Alena Polášková
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Hody s právem 2022
Vážení občané, dovolujeme si vás pozvat na  letošní hody 

s právem, které se budou konat
30. dubna 2022. Začátek průvodu bude ve 14:30 na náměstí. 

Večer pro vás bude přichystaná hodová zábava v Domu kultury 
s  bohatým programem. S  radostí vám také oznamujeme, že 
mladší stárkou a  stárkem je Eliška Straková a Pavel Stojaspal 
a starší stárci jsou Karolína Zelinková a Marek Stojaspal. Dále 
bychom rádi pozvali všechny zájemce, kteří by se chtěli přidat 
k  hodové chase a  zatančit si, nebo se naučit polku, valčík, 
dolněmčanské sedlcké a jiné  místní regionální tance. Můžete 
se za  námi přijít podívat na  zkoušky hodové chasy každý 
pátek v  18:00 ve  zkušebně NK Dolněmčan v  zahrádce pod 
Rozkvětem. Budeme se na vás těšit.

Ohlédnutí Oldněmčanu
Ani se to nezdá, jak ten čas utíká. Náš soubor už není 

žádným miminem ani batoletem, ale stal se předškolákem. 
Koncem roku 2021 totiž oslavil páté narozeniny. A co všechno 
za pět let prožil, se dozvíte dále. 

Narodil se 26. 11. 2016 při příležitosti 50. výročí vzniku 
folklorního souboru Dolněmčan. My, bývalí členové 
Dolněmčanu jsme nacvičili humorné taneční pásmo. 
V kulturním domě při oslavě výročí jsme za naše vystoupení 
sklidili velký potlesk. Padlo rozhodnutí, pokračovat. A  tak se 
zrodil Oldněmčan.

V roce 2017 předvedl náš soubor na X. farním plese a plese 
seniorů Moravskou besedu. V srpnu se konaly dožínky a role 
gazdy se ujal náš člen František Ježek. Samozřejmě, že jsme 
nechyběli a dokonce k nám přibyli i noví členové. Doprovodili 
jsme gazdu a gazděnu Zdenku na hřiště, kde jsme překvapili 
přítomné čardášovým tancem. V září jsme vystoupili na muzeu 
při akci Vaření trnek a  také na Slavnostech vína v Uherském 
Hradišti. V průběhu roku jsme  jezdili do školy lidových tanců 
do Kunovic, Uherského Brodu a do Zlína.

Rok 2018 pro nás začal vystoupením na  Plese seniorů. 
Na hodech s právem jsme se zúčastnili průvodu krojovaných. 
Vždyť stárkem a stárkou se stali potomci našich členů. (Mirek 
Ježek a  Zdenka Ježková). Uprostřed letních prázdnin jsme 
uspořádali první Štrúčkobraní v areálu myslivecké chaty. Soutěž 
ve  vaření kotlíkové česnečky nadchla jak samotné soutěžící, 
příchozí ochutnávající, ale i  nás pořadatele. Proto se koná 
od roku 2018 každoročně. Jsme rádi, že vznikla, díky nám, nová 
tradice v  naší obci. Začátkem podzimu jsme nemohli chybět 
při vyhlášení soutěže Vesnice roku 2018, kdy jsme v kulturním 
domě zatančili v plné krojové parádě Dolněmčanské sedlcké. 
Jelikož jsme se opět chtěli něčemu přiučit, pozvali jsme si mezi 
nás manžele Jagošovi k  výuce horňáckých tanců. V  adventu 
jsme se ujali stánku s  občerstvením na  jarmarku. Dále pak 
na muzeu jsme vystoupili s pásmem Adventní putování, které 
jsme reprízovali v  domě s  pečovatelskou službou v  Dolním 
Němčí. V roce 2018 jsme byli zapsáni do rejstříku jako spolek.

V  únoru v  roce 2019 jsme přijali pozvání na  farní ples 
na Velehrad. Přítomným jsme zatancovali dolněmčanské,

2017 Dožínky

2018 Vesnice roku

2019 
Kroměříž

2019 Rusko
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straňanské, karičky a  metlovou. V  březnu nás členové 
Old Star Rozmarýnu přijeli učit brodské a  újezdské tance. 
Na přelomu května a června někteří z nás spolu se členy dechové 
hudby Dolněmčanky odletěli na  VIII. Mezinárodní vojenský 
hudební festival Amurské vlny. Po  té jsme se připravovali 
na druhé Štrúčkobraní. V srpnu se konaly v Kroměříži Dožínky 
Zlínského kraje. Organizátorem byl soubor Olšava z Uherského 
Brodu, který nám nabídl, abychom tradici Dožínek předvedli. 
Samozřejmě jsme souhlasili a  do  Kroměříže jsme se vydali. 
V září jsme opět zajeli do Uherského Hradiště na Slavnosti vína. 
Ani nepřízeň počasí nás neodradila (lilo jako z konve) od účasti 
v  průvodu. Své vystoupení jsme prezentovali ve  vnitřních 
prostorách Slovácké galerie. V prosinci jsme se podruhé stali 
prodejci občerstvení na adventním jarmarku v naší obci.

V  únoru 2020 se u  nás konal 1. krojový děkanátní ples. 
Pořadatelé nás oslovili, zda bychom mohli předvést Moravskou 
besedu. Sešlo se nás 12 párů a  s  velkým nadšením a  někteří 
i s trémou toto náročné pásmo předvedli. Pak nastalo období, 
kdy nebylo možné pořádat, zúčastňovat se akcí, ani se 
setkávat díky covidovým nařízením. Byli jsme rádi, že aspoň 
naše Štrúčkobraní se v  létě mohlo konat. Také Tetičky mohli 
uskutečnit Vaření trnek. Do  jejich bohatého programu jsme 
jim přispěli svým tanečním pásmem. 

V roce 2021 jsme mohli začít chodit na zkoušky až koncem 
jara. Chtěli jsme náš soubor nastartovat a vrátit ho do zajetých 
kolejí, proto jsme se vydali na víkendové soustředění do Louky. 
Bylo potřeba natrénovat pásmo na hodky do Slavkova, které se 
konaly koncem června a také na dožínky, které se uskutečnily 
v  srpnu v  Dolním Němčí. Ve  Slavkově jsme Pod třešněmi 
měli premiéru. Díky Martinu Matušovi, který nás doprovodil 
na harmoniku, jsme si po tak dlouhé době, vystoupení náležitě 
užili. Ještě před dožínkama jsme uspořádali již 4. ročník 
Štrúčkobraní. Třetí srpnovou sobotu jsme se v  dožínkovém 
průvodu předvedli v  plné parádě i  s  nazdobenými kosami.

Tancem a  zpěvem jsme se zapojili do  programu na  hřišti. 
Na druhý den, v neděli, jsme se zúčastnili děkovné dožínkové 
mše svaté v našem kostele sv. Filipa a Jakuba. O týden později 
jsme celá dědina očekávali příjezd Evropské komise. Náš 
soubor se představil na muzeu a na myslivecké chatě. V září 
jsme nemohli chybět na  Vaření trnek a  na  Slavnostech vína. 
Během podzimních slunných dnů jsme pomohli našemu 

2020 Děkanátní ples

2021 Dožínky

2019 Štrúčkobraní

2019 Velehrad

2021 Slavnosti vína

2021 Vaření trnek
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kamarádovi Jožkovi Hruškovi posbírat hrozny. V  listopadu 
o  svátku sv. Cecílie jsme byli přítomni na mši svaté v našich 
slavnostních krojích. Naše pětileté bohulibé působení jsme 
náležitě oslavili na  hasičce, kde jsme povzpomínali, co se 
nám podařilo. Také jsme si zahráli společenské hry, zazpívali, 
zatancovali, ale hlavně jsme se nasmáli. 

K dnešnímu dni má náš soubor 26 členů (14 žen a 12 mužů). 
Jsou to nejen původní tanečníci folklorního krůžku Dolněmčan, 
ale i  noví členové. Děkujeme našim drahým polovičkám 
a  našim rodinám, které nás podporují a  mají pochopení pro 
naši zálibu k folklóru. Děkujeme také Obci Dolní Němčí, která 
každoročně finančně přispívá na naši činnost. 

Iveta Michalcová

Dechová hudba 
Dolněmčanka opět v akci…
Po  delší odmlce – zejména z  důvodu pandemie COVID, 

se i  dechová hudba Dolněmčanka vrací pomalu do  zajetých 
kolejí… 

První a velmi důležitou akcí v letošním roce bude nahrávání 
nového CD nosiče. Takže už od  začátku roku kapela velmi 
pilně nacvičuje skladby, které byly vybrány na tento nový nosič, 
kde se setkají skladby M. Procházky, Z. Baťky, A. Koníčka, Vl. 
Preffera a dalších vynikajících hudebních skladatelů a textařů. 
Nový CD nosič by mohl být na světě během letních měsíců.

A  svědomitým nácvikem nových skladeb se pomalu 
dostáváme k  další činnosti dechové hudby. Aby mohli pilně 
cvičit, rozhodli se členové kapely upravit stávající klubovnu 
dechové hudby a FS Oldněmčan. Provedli odzvučení klubovny 
protihlukovou izolací. A že je práce bavila, je vidět na fotkách. 
Dechová hudba tímto velmi děkuje obci Dolní Němčí 
za finanční podporu, která jim tuto úpravu umožnila. A taktéž 
velký dík patří členům dechovky, kteří si udělali čas a úpravy 
provedli. To se teď bude nacvičovat!

Další plánovanou akcí v letošním roce je účast na Moravských 
dnech v Chicagu, kterého se měla Dechová hudba Dolněmčanka 
zúčastnit již v roce 2020, ale kvůli covidové pandemii byl tento 
festival odložen. Pozvání k  účasti ale nadále trvá, a  tak snad 
v letošním roce se podaří Dechové hudbě Dolněmčanka opět 
vycestovat, po návštěvě Ruska a Japonska, tentokrát do USA.

Líbivé písničky, tanec, hudba, zpěv a dobrá nálada už nám 
všem moc chybí a budeme se těšit na setkání s vámi se všemi…

 za DH Dolněmčanka, Dana Hniličková

Z činnosti MS Lanka  
Dolní Němčí

Vážení spoluobčané,
myslivecký rok se pomalu blíží ke svému konci a rádi bychom 
se touto cestou s vámi podělili, co se v našem spolku během 
loňského roku událo a co máme v plánu na rok 2022.

Tak jako každý rok jsme se po zimě pustili do úklidu areálu 
MS chaty. Rekonstrukce chaty byla dokončena a  posledním 
krokem je úprava podlahy v suterénu, kterou chceme realizovat 
tento rok.

Největší akci, kterou jsme loni pořádali, byla Červencová 
noc. V tomto roce ji plánujeme uspořádat 23. července a tímto 
vás na  ni i  se skupinou Křídla zveme. O  jejím konání vás 
budeme určitě ještě informovat.

Původně jsme chtěli na podzim uskutečnit 2 společné hony 
na  zajíce a  zvěř myslivosti škodící. Ovšem z  důvodu nižšího 
stavu zajíce v naší honitbě se konal pouze jeden hon, který se 
uskutečnil 18. 12. 2021. Na tomto honu se ulovilo 98 ks zajíců. 
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Celkem jsme v loňském roce ulovili 26 ks srnčí zvěře, 10 ks 
prasete divokého, 16 ks lišek a 12 ks kun.

Mimo tyto aktivity jsme např. vyháněli srnčí zvěř z vojtěšky 
a  odnášeli mláďata do  bezpečí, aby tato zvěř neskončila pod 
noži mechanizace. 

V loňském roce jsme upozorňovali, že se ve Zlínském kraji 
vyskytla Aujezskyho choroba. Podle posledních informací se 
tato nemoc objevila už i na okrese Uherské Hradiště – konkrétně 
v Buchlovicích. Pro člověka nemoc není nebezpečná, jen pro 
psy bývá ve  většině případů smrtelná. Více najdete na  toto 
téma na www.myslivost.cz. Proto při pohybu v honitbě mějte 
své čtyřnohé kamarády na vodítku, nejenom z možné nákazy 
touto nemocí, ale i z důvodu, že se blíží jaro, kdy většina zvěře 
klade svá mláďata, která potřebují klid.

Další velkou akcí, kterou budeme tento rok pořádat je 
Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v  loňském roce 
na okrese Uherské Hradiště. Někteří z vás si určitě vzpomenou 
na rok 2014, kdy se tato akce u nás konala naposledy. Letošní 
přehlídka se bude konat 9. 4. - 10. 4. 2022 v Kulturním domě 
obce.  S  touto akcí je spojen i  svod psů, který se bude konat 
v areálu MS chaty 10. 4. 2022 od 9:00 hodin. Na obě akce jste 
srdečně zváni.

MS Lanka Dolní Němčí

SBOR DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ

Jelikož jsme neměli v  posledním vydání zpravodaje 
příspěvek a nepopřáli Vám klidné a pohodové svátky vánoční, 
věříme, že jste je prožili v  klidu a  pohodě v  kruhu svých 
nejbližších a  v  celém tomto roce Vám přejeme hlavně pevné  
ZDRAVÍČKO!

A teď už k činnosti našeho sboru:
Konec roku 2021 proběhl celkem v poklidu.
V lednu 2022 se nic velkého neudálo, opravilo se čerpadlo 

na cisterně a na schůzi jsme domluvili termín výroční schůze 
tzv. „Valné hromady“.

4. 2. se 3 členové sboru, jmenovitě: Pavel Kočí, Tomáš Daněk 
a Emil Hajdůch ml., zúčastnili okrskové schůze v Březové, kde 
bylo naše závodní družstvo pozváno na okrskové závody dne 4. 
6. od 14 hodin.

Po roční odmlce kvůli pandemické situaci se 19. 2. uskutečnila 
již zmiňovaná „valná hromada“ na které jsme shrnuli činnost 
sboru za  rok 2020 a  2021. Po  zaplacení příspěvků a  zahájení 
jsme uctili minutou ticha památku našich zemřelých členů 
p. Neumana a p. Kadlčka. Každým rokem zveme na tuto schůzi 
i bratry ze Slovenska, a to z Bošáce, ale jelikož to pandemická 
situace nedovolila, tak nepřijeli. Jako vždy, tak i  letos úvodní 
slovo na schůzi měl náš starosta sboru p. Emil Hajdůch st.

Trocha z roku 2020:
Zvolil se nový výbor a revizní komise na 5 let v následujícím 

složení:
Starosta – Emil Hajdůch st.
Náměstek – Tomáš Daněk
Velitel – Pavel Kočí
Zástupce velitele – Zdeněk Fibichr
Strojník – David Kulík
Hospodář/pokladník – František Šrámek st.
Preventista – Emil Hajdůch ml.
Jednatel – Dagmar Jančová
Referentka žen – Jana Štefaníková
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Do  revizní komise se zvolili členové – Josef Kočí, Petr 
Kadlček, Zbyněk Uher

Rok 2021
11.  2. – poblahopřáli jsme k 75. narozeninám p. J. Kadlčkovi
22.  3. – rozloučení s naším dlouholetým členem p. J.
              Neumanem za účasti 18 členů
10.  4. – účast na obecní akci „Ukliďme Česko“ v počtu 
              6 členů + 8 rodinných příslušníků
  7.  5. –  tradiční mše svatá za všechny živé a zemřelé členy 
              SDH
23.   5. –  v 16.34 hod. vyhlášen poplach s výjezdem do 5minut 
              v počtu 10 členů - požár v ul. Boršická
  9.   6. – návštěva hasičské stanice dětí z mateřské školky
13.   8. – loučení se svobodou našeho člena Štěpána Kadlčka
  4.   9. – tradiční ukončení léta, náš  tzv. „Rodinný výlet“ 
10. 11. – výjezd k požáru travního porostu v ul. Nivnická
10. 12. – provedl náš člen D. Kulík STK na vozidle Transit
17. 12. – pohřeb člena p. J. Kadlčka
28. 12. – ve 21.23 hod.  - hledání ztraceného muže za účasti 

13ti členů – vše dopadlo dobře, muž se našel na  místním 
družstvě.

Na letošní schůzi jsme projednávali:
• Zvolení členů do návrhové komise
• Pokladní zprávu
• Zprávu revizní komise
• Schválení rozpočtu
• Usnesení
• Diskuse
V  diskusi jsme dali slovo našim hostům starostovi obce 

p.  Ing. Františku Hajdůchovi a místostarostovi obce p.  Josefu 
Tinkovi. Projednávali se dotace, koupi nové cisterny a pan Tinka 
nás poprosil o pomoc při prořezu keřů … Po této diskusi jsme 
popřáli k životnímu jubileu 70. let našemu kmotru p. Františku 
Světinskému a  zároveň našemu členou Františku Šrámkovi 
k 50. narozeninám a poté následoval tradiční „gulášek“ a volná 
zábava.

A co nás zatím čeká v tomto roce?
11. 3. Schůze představitelů
  2. 4. Akce „Ukliďme Česko“
  4. 6. Okrskové závody v Březové
  4. 6. Pomoc při dětském dnu
20. 8. 110 let SDH Boršice

V následujících měsících Vám všem přejeme vše jen to dobré!!!
Za SDH Dagmar Jančová a Jana Štefaníková
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FK Dolní Němčí
Fotbalový klub se nyní připravuje na jarní část sezony 2021-

2022.  
Novinky:

• Po novém roce došlo ke změně v kategorii Dorost, zde máme 
nového trenéra Tomáše Kuchaře. Vedoucím trenérem 
zůstává Štěpán Fibichr.

• A tým odehraje turnaj v Uherském Brodě na Lapači na umělé 
trávě, kde jsou také zapojeni do  přípravy kluci z  dorostu 
a B týmu. Mimo turnaj je čekají ještě dvě přátelská utkání 
ve Vnorovech a Nedašově.

• Ostatní týmy se připravují v  domácích podmínkách 
(tělocvična, multifunkční hřiště, nová posilovna FK)

• Týmy přípravek  odehrály halové turnaje v Hluku - Bobík Cup 
a turnaj v Luhačovicích - Mesgroup Cup.

• Mladší přípravka (pod vedení Radka Zimčíka a  Marka 
Pochylého) oba turnaje zcela ovládla a zvítězila

• Starší přípravka (pod vedením Robina Kadlčka a  Luďka 
Jančáře) skončila na  5. místě v  Hluku a  na  3. místě 
v Luhačovicích.

• Přípravky čeká ještě jeden turnaj 5.3.2022 v Hluku - Javořinka 
Cup.

• Mladší  žáci (pod vedení Ludvíka Zimčíka a Jirky Zajíce) hráli 
turnaj v Hluku- Bobík Cup, zde skončili na 2. místě.

• Starší žáci (pod vedení Tomáše Tinky a Tomáše Stojaspala) 
odehráli také turnaj v  Hluku- Bobík Cup, kde se umístili 
na 6. místě.

• Jarní část sezony by měla začít zápasem A týmu 27.3. domácím 
utkáním proti Nivnici.
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Odchody hráčů:
• Roman Bobčík- hostování u divizního týmu Strání.
• Václav Ondřejka- odchod do Otrokovic.

Co nás čeká:
• 26. 4. 2022- Krajský turnaj mladšího dorostu O  pohár 

Josefa Šurala na našem hřišti 
• 7. 5. 2022 - Turnaj Kasko Cup – 1. ročník turnaje mládeže 

(přípravky a mladší žáci)
  Článek napsal: Ludvík Zimčík

Turnajové úspěchy KST 
Dolní Němčí 

Vážení spoluobčané a fanoušci stolního tenisu, náš oddíl se 
mimo aktivní reprezentaci v mužských soutěžích taktéž účastní 
krajských a okresních turnajů pořádaných pro muže, i pro naše 
nejmladší zástupce stolního tenisu v Dolním Němčí. Po delší 
„covidové“ pauze se opět situace uklidnila a znovu jsme mohli 
reprezentovat náš klub na  turnajových scénách a  urvat si 
kousek slávy i pro sebe.

Bohužel ani letos nebylo možné pořádat Vánoční turnaj 
ve stolním tenise pro neregistrované hráče, a proto se odehrál 
jen turnaj v rámci oddílu, a to registrovaných žáků a dále 21. 
ročník turnaje nejlepšího Dolněmčana. 

Turnaje registrovaných žáků přes řadu omluvenek a nemocí 
se turnaje zúčastnilo celkem 11 chlapců, kteří byli dále 
rozděleni na mladší a  starší tabulky, ve kterých bojovali a  co 
nejlepší umístění a  titul vítěze turnaje registrovaných žáků. 
Za  podpory rodičů a  trenérů Dušana Kubeše a  Honzy Ježka 
st. kluci předvedli parádní výměny, velmi slušné výkony, 
snahu a především odhodlání bojovat a zlepšovat se v našem 
sportu. Mezi mladšími žáky se na  prvním místě po  útlých 
bojích umístil nadějný hráč Honza Ježek, který svou rychlostí 
a hbitostí předčil ostatní soupeře. Na druhém místě se umístil 
jeden z nejmladších účastníků Jindra Kubeš. Na  těsně třetím 
místě se umístil Jindra Prajza. Dále za  Jindrou se umístil 
Dominik Flasar, Jáchym Hájek a Kristián Brencus. V kategorii 
starších žáků kluci předvedli krásné výměny, píli a rvali se zuby 
nehty o první příčky a taky výsledné umístění podle toho tak 
skončilo. Nikdo se nechtěl vzdát prvního místa a boje v tabulce 
byly vážné neskutečné. Proto se kluci museli dělit o první místo 
a  to ve složení Kuba Zimčík, Tadeáš Kadlček a Marťa Kubeš. 
Za  děleným prvním místě se umístil Štěpán Trojek a  Adam 

Ježek. Všem klukům moc děkujeme za  účast, za  předvedené 
výkony a  gratulujeme k  umístěním na  vánočním turnaji 
registrovaných žáků. Do budoucna našim žákům držíme pěsti 
a ať jim to pinká správným směrem. 

Jak již bylo zmíněno výše, nebylo možné pořádat turnaj 
pro neregistrované muže, a  proto jsme se museli uchýlit jen 
k  možnosti pořádat turnaj v  rámci oddílu KST a  odstartovat 
21. ročník turnaje o  nejlepšího Dolněmčana. Turnaj se 
od  samého počátku pořádá pod záštitou starosty obce Dolní 
Němčí, kterým po  celou dobu je Ing.  František Hajdůch. 
Z nominovaných se nakonec pro zranění omluvil Ivo Mikulec, 
v  současné době hráč SKST Hodonín. Za  něj zaskočil první 
náhradník Ondřej Kučera z  dolněmčanského „Béčka“ hrající 
nejvyšší krajskou soutěž - Divizi. Dá se říci, že se tentokrát 
utkali za stolnětenisovými stoly hráči „A mužstva“ (hrající 3. 
ligu) a „B mužstva“ KST Dolní Němčí a Karel Orlovský, jenž 
za oddíl z Dolního Němčí hrál 14 let. Po rozlosování do skupiny 
ve  složení Skupina A: Janča Miroslav, Jančář Luděk, Kolísek 
Josef a  Kučera Ondřej a  Skupina B: Orlovský Karel, Brázdil 
Jiří, Uher Antonín ml. a Kubeš Dušan se chlapi pustili do bitvy 
o titul nejlepšího Dolněmčana.

Ve  skupinách byla k  vidění zajímavá utkání, zejména 
ve  skupině B se mimo 1 utkání odehrály všechny zápasy 
v  pětisetových bitvách. Z  obou skupin nakonec postoupili 
nejvýše nasazení, tj. ze skupiny A  postoupil z  prvního místa 

Účastníci turnaje registrovaných žáků v Dolním Němčí.

Vítězové turnaje s trenérem Dušanem Kubešem. 
Zleva Martin Kubeš, Kuba Zimčík a Tadeáš Kadlček.
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Miroslav Janča, ze druhého místa Luděk Jančář a  ze skupiny 
B postoupil Jiří Brázdil s Karlem Orlovských. Vítězové skupin 
přitom nezaváhali ani v jednom utkání. V semifinále se utkali 
vítěz skupiny A  Miroslav Janča proti druhému ze skupiny B 
Karlu Orlovském. Miroslav Janča naplnil favorita tohoto utkání 
a  vyhrál v  poměru 3:0. Stejným poměrem skončilo druhé 
semifinále, ve kterém porazil v  souboji spoluhráčů z A  týmu 
Luděk Jančář vítěze skupiny B Jiřího Brázdila. Turnaj se hrál 
za  slušné účasti příznivců stolního tenisu, nejenom z  řad 
rodinných příslušníků a  ratolestí účastníků, tak samotného 
starosty obce Dolní Němčí Ing.  Františka Hajdůcha. 
Po semifinále následovalo finále, utkání o 3. místo se nehraje. 
Ve  finále byla k  vidění spousta pohledných výměn a  skvělé 
výkony na obou stranách. I v tomto utkání naplnil svou pozici 
jedničky v  KST Dolní Němčí, Miroslav Janča, který udolal 
Luďka Jančáře v poměru 3:1 na sety. Naplnil tedy předpoklady 
favorita turnaje a zaslouženě zvítězil. Po finále přišlo na řadu 
vyhlášení výsledků turnaje, kterého se zhostil již po  21-té  
Jaroslav Uher, předseda oddílu stolního tenisu. Hodnotné ceny 
předával všem účastníkům osobně starosta obce Ing. František 
Hajdůch, nechybělo ani předání tradičního 1 litru slivovice 
od starosty obce vítězi turnaje.

Celkové pořadí 21. ročníku:
1. Miroslav Janča
2. Luděk Jančář
3. Jiří Brázdil
4. Karel Orlovský 
5. Antonín Uher ml.
6. Josef Kolísek
7. Dušan Kubeš
8. Ondřej Kučera

Po zimní pauze se po oslavách Nového roku konaly Okresní 
přebory ve  stolním tenise mužů v  Ostrožské Nové Vsi, 
ve kterém jsme měli své zástupce, aby hájili barvy našeho klubu. 
Turnaje se mohou zúčastnit hráči, kteří jsou v  základních 
soupiskách krajských soutěží, tudíž naše „Áčko“ bylo ze hry, 
jelikož je ve vyšší soutěži. Celkem odjelo reprezentovat oddíl 
pět hráčů, a to ve složení Antonín Uher, Adrian Uher, Miroslav 
Ježek, Honza Salát a  Josef Kolísek. Po  vyrovnaných bojích 
a nešťastnému losu, kdy Honza Salát ve vyřazovací fázi turnaje 
narazil na Mirka Ježka, kterého těsně porazil po dlouhém zápase 
3:2, si nakonec Honza Salát z turnaje odvážel pohár za celkové 
3. místo. I na poli čtyřher jsme zaznamenali úspěch. Antonín 
Uher společně s Josefem Kolískem se umístili na prvním místě 
ve čtyřhrách, vybojovali titul okresních přeborníků a obhájili 
tak svou pozici na tomto turnaji. 

Mimo okresní přebory Zlínský krajský svaz stolního tenisu 
pořádá i krajské přebory pro až ligové hráče. V tomto turnaji 
jsme měli již širší zastoupení, a to ve složení: Miroslav Janča, 
Luděk Jančář, Antonín Uher, Jiří Brázdil, Ondřej Kučera, 
Adrian Uher a Josef Kolísek. Hráči Dolního Němčí zanechali 
na  turnaji ve  Slavičíně velkou stopu. V  mužské kategorii se 
po  výborných výkonech Mira Janča probojoval až do  finále, 
ve kterém se vzpamatoval ze stavu 0:2 a nakonec to dotáhl do 5. 
setu, ve kterém ovšem smolně podlehl Honzovi Dufkovi, který 
nastupuje za KST Zlín v 1. lize. 

Umístění našich hráč v kategorii mužů:
Miroslav Janča 2. místo
Luděk Jančář 5.-8. místo
Antonín Uher, Josef Kolísek, Jirka Brázdil 8.-16. místo
Ondra Kučera 25.-36. místo
Adrian Uher 37.-48. místo
Co se nepovedlo ve  dvouhře to se povedlo ve  čtyřhře. 

Dvojice Miroslav Janča - Antonín Uher nenašli přemožitele 
a  právem se stali přeborníky zlínského kraje pro rok 2022. 
Po  celý den předváděli perfektní výkony a  již v  semifinále 
vyřadili prvoligovou dvojici Honza Dufek - Jakub Dufek. 
Ve  finále pak zdolali pár Polák- Krejčiřík. Další výborné 
zprávy pro naše barvy se nesli ze soutěže mixů, kde startoval 
Josef Kolísek s  rodačkou z  Dolního Němčí Anetou Ježkovou 
hájící barvy KST Hluk. Tento pár obsadil 3. místo, takže KST 
Dolní Němčí veze ze všech soutěžích, kde startovali naši hráči 
pódiové umístění.

Účastníci  
turnaje 21. 
ročníku se 

starostou Ing. Fr. 
Hajdůchem 

a s p. předsedou 
J. Uhrem.

Finalisté turnaje. 
Zleva vítěz 
Miroslav Janča 
a Luděk Jančář.

Naši reprezentanti na okresních přeborech. 
Zleva Antonín Uher, Honza Salát a Josef Kolísek.
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V  neposlední řadě je potřeba zmínit úspěchy našich 

mladých a  nadějných žáků, kteří se pravidelně účastní 
krajských bodovacích turnajů za účelem se probojovat mezi ty 
nejlepší a nabrat spoustu nových zkušeností, které by později 
zhodnotili v mistrovských utkání. Na 6. krajském bodovacím 
turnaji kluci předvedli své nejlepší výkony a  po  vydřených 
zápasech, neoblomné snaze a  pevné vůli zvítězit si z  turnaje 
odváží úspěch za celkové 2. místo Martin Kubeš a za 5. místo 
na turnaji Tadeáš Kadlček.

Všem našim reprezentantům mockrát gratulujeme 
a přejeme mnoho sil do dalších turnajů a mistrovských utkání. 

Mistrovské soutěže ročníku 2021-2022 finišují, o výsledcích 
našich mužstvech se podrobněji vyjádříme v  dalším čísle 
Obecního zpravodaje.

za oddíl KST Dolní Němčí
 Bc. Josef Kolísek

Reprezentant Dolního Němčí s dalšími vítězi turnaje. 
Zleva Miroslav Janča, vítěz turnaje Honza Dufek,  
Karel Orlovský a Jiří Škrla.

ČZS   2022
 Pro letošní rok máme spoustu plánů a nyní záleží na situaci, 

co z toho se nám podaří uskutečnit.
  Leden - Košt slivovice, ten úspěšně proběhl.
  Únor - Zabíjačka, konala se v kruhu zahrádkářů.
  Březen - Výroční schůze 
  Duben - Jarní aranžování 
  Květen - Košt vína /14.5/
  Červen - Dětský den v zahradě 
  Srpen - Zájezd Flóra Kroměříž 
  Září - Výstava ovoce, zeleniny a květin /4.9- 5.9/

   PŘIPOMENUTÍ STARÝCH ČASŮ,
aneb pokračování příště.

1997
V  letních měsících jsme uspořádali čtyři zábavy v  Hájku. 

Výtěžek ze dvou byl věnován na konto postižených povodněmi.
 Započali jsme stavení pergoly v zahradě za klubovnou. 
 V  září se uskutečnila tradiční Výstava ovoce a  zeleniny, 

kterou navštívili i děti ze Základní a Mateřské školy.

1998
Po  převratu v  roce 1987 se začalo mohutně rozšiřovat 

soukromé podnikání i v naší obci. 

A  tím přišlo zklamání pro naše zahrádkáře v  osadě Svit. 
Obec plánuje tyto pozemky využít jako průmyslovou zónu. 
S  tím samozřejmě nesouhlasíme a  zasíláme na  OÚ protestní 
dopis! Členové zde již mají krásné zahrady se vzrostlými stomy. 

 V srpnu jedeme do Věžek na výstavu květin. 
 V září Výstava ovoce a zeleniny. 
 V říjnu zájezd na Flóru Olomouc a na Svatý Kopeček (účast 

na bohoslužbě) a do ZOO Sv. Kopeček.

Zpracovala Alena Angelin Světinská
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OTVÍRÁNÍ BETLÉMA
Po  týdnech zkoušení a  příprav našeho divadelního 

představení, i když s nejistotou, zda se o Štědrém dnu Otvírání 
betléma uskuteční, jsme se přece jen dočkali. S  určitým 
omezením v našem kostele si připravili nejen děti ze Scholičky 
společně se Scholou a  některými dospělými, kteří se k  nám 
rádi přidali, divadlo s  názvem „Andělé mezi námi“.  Znovu 
jsme si připomněli události spojené s  narozením Ježíška. 
Po  tomto představení zazněly vánoční písničky a  koledy 
Scholičky a  Scholy a  my se tak mohli naladit na  začínající 
příjemnou atmosféru Vánoc. Poprvé se uskutečnilo z  našeho 
kostela i živé vysílání tohoto odpoledne přes facebook farnosti, 
tak byla dána možnost shlédnutí těm, kteří se nemohli 
zúčastnit. Za  to děkujeme všem, kteří se o  to postarali.                                                                                                                 
Na závěr nám otec Petr udělil požehnání a také jsme si odnesli 
z kostela Betlémské světlo.

Erika Uhrová, Pavlína Bobčíková,
foto Iveta Michalcová

MISIJNÍ KLUBKO OPĚT NA STARTU
Ano, Klubko odstartovalo na začátku školního roku po delší 

době svou činnost. Některá klubčata nás opustila a nová přibyla. 
Společně se zapojujeme do misijních akcí. Každý týden, každé 

společné setkání je plné radosti, úkolů a setkávání se s misijní 
činností.

V září jsme putovali s Pannou Marií po misijních místech 
jako Filipíny, Papua Nová Guiena, Guyana a Malawi. Seznámili 
jsme se s  životem dětí v  těchto místech. Jak to ve  své zemi 
zvládají, jsme si vyzkoušeli při plnění různých úkolů. Nakonec 
jsme zajeli do  Malenovic u  Zlína na  poutní místo Kaménka 
a odvezli si kromě svaté vody Panny Marie Lurdské, ale i hodně 
zážitků, které jsme prožili při pěší cestě a jízdě vlakem.

Tento měsíc jsme taky strávili společné odpoledne u stolních 
her s klienty charitního domu v Dolním Němčí. Hrálo se Člověče 
nezlob se, Pexeso, Cesta do Betléma a Mikádo. Jídelna byla plná 
lidí, sportovního zápolení a  radosti z  dárků. Zaměstnankyně 
domu si pro nás připravily občerstvení a setkání jsme ukončili 
společnou modlitbou v kapličce.

Říjen jsme odstartovali velkou akcí Během a  chůzí pro 
Domácí hospic Antonínek. Počasí nám přálo, přišlo hodně 
nadšených účastníků a každý si odnesl pěkný dárek za přispění 
pro dobrou věc. Z  výtěžku byla podpořena doprava auty 
k nemocným lidem.

V  tomto misijním měsíci jsme se zapojili do  Netradiční 
cukrárny a  spojili jsme se s  ostatními misionáři při společné 
modlitbě MOSTu. I  modlitba za  potřebné a  strádající je dar, 
proto děkujeme všem, kteří se spolu s námi přidali do večerní 
modlitby misijního růžence za všechny děti světadílu. 

V  listopadu jsme se přihlásili k  pomoci dětem v  projektu 
Vánoční balíček pro Ukrajinu. Vybrali jsme si 2 děti z dětského 
domova Ternopil a společně nakoupili vánoční dárky. Finančně 
tento projekt podpořilo hodně farníků. 

Abychom získali peníze i  pro další potřebné v  misiích, 
zorganizovali jsme tvoření výrobků pro vánoční jarmark. 
Tvořili nejenom děti v Klubku, ale i jiné děti a jejich maminky. 
Konečné výtvory se pak prodávali po  celou dobu adventu 
v  prodejně Zdravé výživy. Celkový obnos 9700,- Kč byl 
zaslán dětem v Malawi a v Kongu. Jako andělé a čertíci jsme 
v prosinci rozdávali vánoční přáníčka našim přispěvovatelům 
a nemocným lidem v obci. 

V  lednu nového roku jsme se zapojili do  tříkrálové sbírky 
a  jako koledníci prošli dům od  domu v  naší obci. Ještě před 
postní dobou jsme pohádkově prožili společný karneval.

Jsme skupinka, která pracuje za podpory dobrých lidí. Proto 
máme za  co a  komu děkovat – jako maminkám, tatínkům, 
rodinným příslušníkům, pracovnicím charity, obci, farnosti 
a  farníkům, majitelce obchodu Zdravé výživy. Bez jejich 
pomoci bychom nemohli vykonávat svoji činnost v  takové 
míře. Je to práce, která nás těší a potěší i všechny potřebné. Rádi 
přivítáme mezi sebe stejně naladěné nové členy.

 Jana Fibichrová a Martina Smetanová
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Prvním občánkem v roce 2022 je Dominik Doležálek, 
který se narodil 5. 1. 2022. 

Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka vynesla krásných 115  210 Kč. 

Chci poděkovat všem koledníčkům, vedoucím skupinek, 
obecnímu úřadu i Vám všem, kteří jste přispěli do pokladniček. 
Obcí se nenesl jen zpěv, ale hlavně vlídná přijetí, slzy radosti 
a  těšení na koledníky. Letošní výtěžek Charita Uherský Brod 
plánuje použít nejen na podporu lidem v nouzi, ale především 
na  podporu služeb seniorům a  zdravotně postiženým. Ještě 
jednou děkuji za vaše upřímné a otevřené srdce.

  Martina Smetanová - koordinátorka TKS

Počet obyvatel v naší obci k 1. 1. 2022 je 2970, z toho 53 cizinců.
Počet občanů k 1. 1. 2022 je 2917.
Počet občanů k 28. 2. 2022 je 2907.
Pohyb obyvatelstva v roce 2021:
         Celkem muži ženy
Narodilo se:  24 12 12
Zemřelo:  36 17 19
Přistěhovalo se: 34 16 18
Odstěhovalo se: 39 19 20

. POČTY OSOB V ULICÍCH K DATU 28. 02. 2022 
   Dospělí Děti Celkem

Boršická  171 32 203
Dvořákova    29   1   30
Hlucká  185 33 218
Komenského    37   6   43
Kostelní    79 16   95
Krátká    35 12   47
Mírová  137 21 158
Na Kopečku    24   0   24
Na Okluku    56 14   70
Na Výsluní I  103 28 131
Na Výsluní II  109 18 127
Na Výsluní III    64 13   77
Na Výsluní IV    70 12   82
Nad Hájkem    72 36 108
Nad Kostelem    47   8   55
Nivnická  391 44 435
Pekařská    29   3   32
Pod Svahy    34   3   37
Polní     41 11   52
Příční     45   5   50
Rybníky    69 14   83
Školní    99 27 126
Tichá     28   0   28
U Stadionu    48   8   56
Vinohradská  280 45 325
Zahradní    79 14   93
Záhumenická  107 15 122
Celkem                2468        439         2907
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Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním zpravodaji 
schválený Radou obce Dolní Němčí 15. 8. 2016

Celá stránka    (A4) komerčního ČB inzerátu 5 000 Kč
Půl stránky      (A5) komerčního ČB inzerátu 3 000 Kč
Čtvrt stránky   (A6) komerčního ČB inzerátu 1 500 Kč
Osmina strany (A7) komerčního ČB inzerátu  500 Kč
Ostatní (větší/menší) formáty inzerátu  dohodou
Inzeráty typu hledám, pronajmu, prodám, koupím, děkuji:      
- pro občany Dolního Němčí zdarma
- pro cizí občany 500 Kč
Inzerce politických stran a hnutí NE
  

 
    Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem.

Inzerci (ČB) předávejte v požadovaném rozměru ve formátech 
pdf, eps, jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi (úrovně šedé). 
V příspěvcích nevkládejte do textu obrázky, ale přiložte je jako 
samostatné soubory. Za grafické zpracování a obsah si odpovídá 
inzerent. Po dohodě lze grafiku zpracovat u vydavatele LK print.

INZERCE

Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 31. 5. 2022

PŘIPRAVTE SE
NA DALŠÍ
SLUNEČNÍ
SEZÓNU

CHYTŘE
VYMYŠLENÁ 
ÚSPORA

@vobmatcz @VOBMAT Detaily a další informace o produktech najdete na www.vobmat.cz

Dálkové 
ovládání

Senzor pohybu
a stmívání

Jednoduchá montáž a zapojení
bez nutnosti většího zásahu

30 DNÍ 
GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

.  Pozvánka na připravované akce:  
 březen – červen 2022

27. 3. – Netradiční misijní cukrárna – kulturní dům
  2. 4. – Divadelní představení – Slovácko sa nesúdí – 
 kulturní dům
23. 4. – Předhodové zpívání – Mužský pěvecký sbor – 
 kulturní dům
24. 4. – Retroodpoledne – Retrobabky – kulturní dům
30. 4. –  Hodová zábava - Národopisný krúžek Dolněmčan – 
 kulturní dům
30. 4.-1. 5. Hody s právem
  7. 5. – Kasko cup – mládežnický turnaj 
  8. 5. – Akademie ZŠ a ZUŠ ke Dni matek – kulturní dům 
14. 5. – Košt vína  – kulturní dům
20. 5. – Rodičovský ples – kulturní dům
  4. 6. – Dětský den 
18. 6. – Zulka cup – Memoriál Josefa Přikryla 
18. 6. – Pečení chleba – Muzeum Na Mlýně 

. ČETNOST JMEN A PŘÍJMENÍ
Marie 160 Antonín 88 Kadlček/ová 202
Ludmila     88 Josef 79 Stojaspal/ová 113
Jana   54 Petr 75 Ježek/ová     89
Božena   47 František 58 Zimčík/ová   78
Anna   44 Tomáš 57 Bobčík/ová   57
 

. VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBCE K DATU 28. 02. 2022
 ženy muži  
  0 - 5   96   89  
  6 - 17 145 178  
18 - 29 182 192  
30 - 39  168 210  
40 - 49 220 225  
50 - 59  203 200  
60 - 69 205 179  
70 - 79 164 123  
80 - 89   74   40  
90 - 99   11     3  
 1468 1439

. Nabídka kompostérů
Kdo z občanů neměl objednaný kompostér a má o něj zájem, 
může si ho vyzvednout na obecním úřadě.
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Fašank  dětí  z  MŠ

Tříkrálová  sbírka

Otvírání  betléma

Vítání  občánků


