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Vážení spoluobčané,

už nám asi ani nepřijde nijak zvláštní, jaké počasí 
s  sebou přináší zimní měsíce a  jsme rádi aspoň za  tu 
trochu sněhu a  mrazu, které v  posledních letech 
bývají. Pozitivum bychom mohli vidět alespoň v menší 
spotřebě energií, jejichž cena sice pomalu klesá, ale 
zatím je pořád jenom mírně pod zastropovanými  
cenami. 

Začátek roku je vždy ve  znamení intenzivních 
příprav na realizaci plánů, které jsme si v zastupitelstvu 
naplánovali. V  lednu skončili práce na  restauraci 
Rozkvět, která je od  února v  plném provozu a  také 
nová garáž na  stadionu FK je hotová. Po  úpravě 
projektu jsme podali žádost o  dotaci na  chodníky 
v ulici Vinohradská, které chceme letos zrekonstruovat, 
pravděpodobně i  s  celou komunikací. Na  Výsluní 
pokračují projektové práce na  přípravě, v  posledním 
zpravodaji prezentované rekonstrukce. 

Podle informace od  společnosti E-on, tato 
plánuje kabelizaci celého sídliště na  příští rok. Proto 
po  dokončení projektu první části, budeme ihned 
připravovat opravy také druhé části, tak abychom 
v  příštím roce mohli opravit komunikace na  celém 
sídlišti. Vykáceli jsme zeleň za  hřbitovní zdí, aby se 
mohla provádět její oprava. Práce na  zdi bychom 
chtěli zahájit co nejdříve, výsadba zeleně proběhne 
na podzim. Do poloviny roku by měly SVK Uh. Hradiště 
vyměnit kanalizaci v  ulici Pekařská, proto i  tady 
následně proběhne rekonstrukce komunikace. Pokročili 
jsme i  v  přípravě osazení fotovoltaiky na  základní 
škole, nyní podáváme žádost o dotaci a  letos chceme 
práce provést. Pokračujeme v  přípravě projektu 
na  rekonstrukci prostranství na  náměstí a  přilehlého 
parkoviště. 

Přeji Vám klidné a v pohodě prožité Velikonoce i celé 
jarní měsíce.

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 4. schůze Rady obce konané dne  20. 12. 2022 
v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p. MS, Dolní Němčí o pronájem bytu v DCHB 

Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p. JK, Dolní Němčí o pronájem bytu v DCHB 

Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p.  ES, Nivnice o  pronájem bytu v  DCHB 

Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330062567/001 

- ADS mezi obcí a společností EG.D, a.s., Brno
- Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání na adrese 

Hlucká 108, Dolní Němčí mezi obcí a  zumm s.r.o., Dolní 
Němčí od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

- Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku mezi obcí Dolní 
Němčí a Nadací Tomáše Bati, Zlín

-  Dohodu o  poskytnutí dotace z  Programu rozvoje venkova 
ČR mezi obcí Dolní Němčí a  Státním zemědělským 
intervenčním fondem, Olomouc na  základě žádosti č. 
22/008/19210/672/175/004199 na projekt „Krojové vybavení 
Dolní Němčí“.

Výpis usnesení 5. schůze Rady obce konané dne 17. 1. 2023  
v kanceláři obecního úřadu

Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p. ZR, Dolní Němčí o pronájem bytu v DCHB 

Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p. MJ Nová Lhota o pronájem bytu v DCHB 

Dolní Němčí do seznamu
-  žadatelů
- zařazení žádosti p.  MB, Dolní Němčí o  pronájem bytu 

v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p.  PK, Vlčtejn o  pronájem obecního bytu 

v Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti spolku „Retrobabky“ do  seznamu žadatelů 

o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 
2023

- zařazení žádosti spolku Českého zahrádkářského svazu DN 
do  seznamu žadatelů o  poskytnutí VFP z  rozpočtu obce 
na rok 2023

- žádosti Mysliveckého spolku LANKA Dolní Němčí, 
do  seznamu žadatelů o  poskytnutí VFP z  rozpočtu obce 
na rok 2023

- zařazení žádosti spolku Chovatelů poštovních holubů Dolní 
Němčí do  seznamu žadatelů o  poskytnutí VFP z  rozpočtu 
obce na rok 2023

- žádosti AUDIOHELP z.s., Uh. Brod do  seznamu žadatelů 
o poskytnutí VFP z rozpočtu obce na rok 2023

- žádosti ŽPS Tetičky do seznamu žadatelů o poskytnutí VFP 
z rozpočtu obce na rok 2023

- zařazení žádosti společnosti Centrum pro zdravotně 
postižené ZK, o.p.s., Zlín do seznamu žadatelů o poskytnutí 
VFP z rozpočtu obce na rok 2023

- Smlouvu o  smlouvě budoucí č. 8800109422 mezi obcí 
a  GasNet Služby, s.r.o., Brno při realizaci stavby „Místní 
komunikace Výsluní, DN, Etapa I.“

- Dodatek č.1 ke  Smlouvě č. NV 18/01/2021 o  pachtu 
vodohospodářského zařízení a zajištění provozu se spol. SVK, 
a.s., Uherské Hradiště

- Smlouvu s J.D. Production, s.r.o.,Uherské Hradiště na výrobu 
televizních reportáží z  obce Dolní Němčí a  jejich vysílání 
v programu Regionální televize TVS.

- výši nájemného pro nové nájemníky obecních bytů ve  výši 
90,- Kč/1 m2 s účinností od 1. 2. 2023

- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce kuchyně 
restaurace Rozkvět“ se společností SM-smartstav, s.r.o., Dolní 
Němčí

- změnu ceníku za  pronájem a  spotřebu energií pro Kulturní 
dům Dolní Němčí od 1/2023

- pronájem pivnice a kavárny Na Mlýně společnosti VEROJE-
DN, s.r.o., Dolní Němčí na období od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2028

- společnosti Nová Boršická, s.r.o., Uherský Brod připojení 
nemovitosti zřízením sjezdu a nájezdu k místní komunikaci č. 
018c na pozemku parc. č. 3560, přes pozemek parc. č. 3557/2,  
za účelem napojení novostavby bytového domu na pozemcích 
parc. č. 3557/7, 3556/1, 3556/11 v k.ú. Dolní Němčí

- cenovou nabídku p. RŠ,  Hluk za topolovou kulatinu při těžbě 
topolů v lokalitě u sv. Anny v Dolním Němčí.

- cenovou nabídku společnosti Atelier König, Uherské Hradiště 
na  projektovou dokumentaci „Revitalizace veřejné zeleně 
v obci Dolní Němčí“ 

- cenovou nabídku společnosti SM-smartstav, s.r.o., Dolní 
Němčí na revitalizace budovy č.p. 107, Dolní Němčí

- Českému zahrádkářskému svazu DN výpůjčku přísálí 
kulturního domu za  účelem pořádní kulturní akce 
„Velikonoční výstava“ dne 2. 4. 2023

- Českému zahrádkářskému svazu DN výpůjčku kulturního 
domu za účelem pořádní kulturní akce „Košt vína“ dne 13. 5. 
2023

- manž. C., DN dočasný zábor části obecních pozemků p.č. 241, 
1066/54, 1066/24 v  období 3-7/2023 z  důvodu uskladnění 
stavebního materiálu.

Rada obce zamítla:
- žádost společnosti IV – Nakladatelství s.r.o., Praha 3, 

o poskytnutí příspěvku k vydání publikace Českého červeného 
kříže „První pomoc není věda“.

Rada obce doporučila ZO schválit:
- veřejnoprávní smlouvu  o poskytnutí  VFP ve výši 95.000,- Kč 

na rok 2023 s Dechovou hudbou Dolněmčanka, Dolní Němčí.

Rada obce předložila ZO k projednání:
- návrh p. DJ, Dolní Němčí na pořízení změny územního plánu 

na změnu využití pozemku parc. č. 166/1 v k.ú. Dolní Němčí.

Rada obce souhlasila:
- se záměrem p.  PT, Dolní Němčí na  zaměření a  upřesnění 

hranice mezi pozemky parc. č. 482/2 a 777/25.

Výpis usnesení 6. schůze Rady obce konané dne 7. 2. 2023  
v kanceláři obecního úřadu

Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p. PB, Dolní Němčí o pronájem bytu v DCHB 

Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p.  JS, Nivnice o  pronájem bytu v  DCHB 

Dolní Němčí do seznamu žadatelů
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- zařazení žádosti p.  AS, Nivnice o  pronájem bytu v  DCHB 
Dolní Němčí do seznamu žadatelů

- přidělení bytu č. 312 v  DCHB Dolní Němčí p.  MS, Dolní 
Němčí od 7. 2. 2023.

- p. SM, Dolní Němčí prodloužení nájemní smlouvy v bytě č.6, 
Školní 606, 687 62 Dolní Němčí od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2025

- zařazení žádosti spolku Mužský pěvecký sbor Dolní Němčí, 
z.s., do  seznamu žadatelů o  poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu obce na rok 2023

- zařazení žádosti spolku ZO ČSOP Pantoflíček, Slavkov 
do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu obce na rok 2023

- žádosti společnosti Centrum služeb a  podpory Zlín, o.p.s., 
Mostní 4058, 760 01 Zlín do seznamu žadatelů o poskytnutí 
veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2023

- zařazení žádosti spolku Malovaný kraj, z.s., Břeclav 
do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu obce na rok 2023

- zařazení žádosti spolku Dětský národopisný krúžek 
Dolněmčánek, Dolní Němčí do  seznamu žadatelů 
o poskytnutí VFP z rozpočtu obce na rok 2023

- zařazení žádosti spolku Ženský pěvecký sbor Kukulenka, 
Dolní Němčí do  seznamu žadatelů o  poskytnutí VFP 
z rozpočtu obce na rok 2023

- spolku Národopisný krúžek Dolněmčan, výpůjčku kulturního 
domu za účelem pořádní kulturní akce „Fašanková zábava“ 
dne 18. 2. 2023

- spolku Okresní myslivecký spolek, Uherské Hradiště 
pronájem KD v Dolním Němčí za účelem pořádání zkoušek 
z myslivosti dne 4. 3. 2023

- cenovou nabídku p.  Ing.  Jaroslava Kunčíka,  Uherský Brod 
na  projektovou dokumentaci akce „Rozšíření parkoviště, 
ulice Mírová, Dolní Němčí“

- vyvěšení záměru na  pronájem části obecních pozemků p.č. 
778/49, 2820, 3037 v k.ú. Dolní Němčí p. TK, Dolní Němčí 
za účelem odstavení kontejnerových van

- uzavření MŠ Dolní Němčí v  době prázdnin v  termínu od   
17. 7. 2023 do 11. 8. 2023

- přijetí účelových sponzorských darů k MŠ Dolní Němčí
- Přílohu 1/2023 ke  Smlouvě o  poskytování regionálních 

knihovnických služeb v  oblasti doplňování a  zpracování 
knihovního fondu mezi Knihovnou Bedřicha Beneše 
Buchlovana, Uh. Hradiště a obcí Dolní Němčí

- žádost FK Dolní Němčí na  nové umístění střídaček 
na tréninkovém hřišti z důvodu splnění podmínek soutěžního 
řádu a pravidel fotbalu pro mistrovská utkání

- technické řešení rekonstrukce hřbitovní zdi a  zeleně 
na  západní a  severní straně místního hřbitova v  Dolním 
Němčí

- Smlouvu o výhradním zastoupení uměleckého výkonu mezi 
obcí Dolní Němčí a  společností Petarda production, a.s., 
Ostrava na moderování dětského karnevalu dne 18. 3. 2023

- cenovou nabídku Ing.  Tomáše Horkého – Terra Projekt, 
Velehrad na vypracování projektové dokumentace ve stupni 
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „Tůně 
a mokřady v k.ú. Dolní Němčí“

- výroční zprávu obce o poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k  informacím za  rok 
2022

- plán účetních odpisů obce Dolní Němčí na rok 2023
- Dodatek č.1 ke  Smlouvě č. NV 18/01/2021 o  pachtu 

vodohospodářského zařízení a zajištění provozu se společností 
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Uherské Hradiště.

Rada obce zrušila:
- usnesení č. 5/2023/06 ze dne 17. 1.  2023 týkající se Dodatku č.1 

ke Smlouvě č. NV 18/01/2021 o pachtu vodohospodářského 
zařízení a zajištění provozu se společností Slovácké vodárny 
a kanalizace, a.s., Uherské Hradiště.

Rada obce souhlasila:
- v  souvislosti s  přípravou novely stavebního zákona se 

zachováním současného uspořádání správních obvodů 
stavebních úřadů.

Rada obce zamítla:
- žádost společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., Praha o poskytnutí 

veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2023.

Výpis usnesení 7. schůze Rady obce konané dne 28. 2. 2023 
 v kanceláři obecního úřadu

Rada obce schválila:
- účetní závěrku ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí za rok 2022 a přidělení 

hospodářského výsledku do  rezervního fondu ZŠ a  ZUŠ 
Dolní Němčí

- odpisový plán HIM na rok 2023 v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
- zařazení žádosti spolku FS Oldněmčan z.s., Dolní Němčí 

do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu obce na rok 2023

- zařazení žádosti org. Sociální služby, p.o., Domov pro seniory 
Uherské Hradiště, do  seznamu žadatelů o  poskytnutí VFP 
z rozpočtu obce na rok 2023

- zařazení žádosti spolku Nedoslýchaví Slovácka, z.s., Uherský 
Ostroh do  seznamu žadatelů o  poskytnutí VFP z  rozpočtu 
obce na rok 2023

- zařazení žádosti Ing. Mgr. Marie Scheichenost, Dolní Němčí 
o poskytnutí VFP z rozpočtu obce na rok 2023 na pořádání 
akce „Dětský den“

- zařazení žádosti p.  Aleny Poláškové, Literární spolek Dolní 
Němčí do  seznamu žadatelů o  poskytnutí VFP z  rozpočtu 
obce na rok 2023

- zařazení žádosti Národopisného krúžku Dolněmčan, 
z.s., Dolní Němčí do  seznamu žadatelů o  poskytnutí VFP 
z rozpočtu obce na rok 2023

- zařazení žádosti spolku Český svaz včelařů, z.s.,Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu obce na rok 2023

- zařazení žádosti p.  JK, Dolní Němčí o  pronájem obecního 
bytu v Dolním Němčí do seznamu žadatelů

- program dožínek ve dnech 18. – 20. 8. 2023 a pověřuje starostu 
a místostarostu uzavřením smluv s jednotlivými účinkujícími

- Římskokatolické farnosti Dolní Němčí výpůjčku kulturního 
domu na  pořádní akce „Netradiční cukrárna“ ve  dnech 21. 
10. a 22. 10. 2023

- vyhlášení výběrového řízení na akci „Oprava zídky  hřbitova“ 
v Dolním Němčí

- vyhlášení výběrového řízení na  akce „Regenerace veřejné 
zeleně Dolní Němčí – trvalkové záhony“ a  „Obnova zelené 
clony hřbitova v Dolním Němčí“

- p.  JH, Dolní Němčí dočasný zábor části obecních pozemků 
parc.č. 2268/9 a 1285/1 v parku před domem čp. 270, ulice 
Hlucká v období březen až duben 2023 z důvodu uskladnění 
stavebního materiálu při rekonstrukci střechy rodinného 
domu.
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- p.  TK, Dolní Němčí pronájem části obecních pozemků p.č. 
778/49, 2820, 3037 v k.ú. Dolní Němčí do 31. 12. 2024

- program 3. zastupitelstva obce Dolní Němčí dne 8. 3. 2023 
v 18 hodin v přísálí kulturního domu.

Rada obce zamítla:
- žádost Oblastní charity Červený Kostelec o poskytnutí veřejné 

finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2023.

Rada obce doporučila ZO :
- zamítnout žádost p. Ing. VH, Dolní Němčí na odkup pozemku 

p.č. 3661 v k.ú. Dolní Němčí
- schválit odkup pozemků pod komunikacemi a  chodníky 

v ulicích Vinohradská a Příční
- schválit Kupní smlouvu mezi obcí a  Ing.  PK, Dolní Němčí 

na odprodej pozemku p.č. 280 v k.ú. Dolní Němčí o výměře 
1493 m2.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
OBCE

Vážení spoluobčané, 
chceme znovu připomenout, že od ledna 2021 je v platnosti 

nový zákon o  odpadech č. 541/2020 Sb., který upravuje 
nakládání s komunálními odpady a dalšími odpady v obecním 
systému odpadového hospodářství. Tento zákon městům 
a obcím velmi výrazně navyšuje poplatek za ukládání směsného 
komunálního a velkoobjemového odpadu na skládku.  Letos je 
to 1000 Kč za 1 tunu, přitom do roku 2021 to bylo 500 Kč/t.  
V  roce 2024 to bude 1250 Kč/t a  v  roce 2029 již 1850 Kč/t. 
Pořád je však možné ukládat tento odpad za původní cenu 500 
Kč/t, podmínkou je však maximální množství odpadu, které 
lze na  skládku uložit. V  roce 2022 to bylo 190 kg na  osobu, 
v letošním roce to bude již jen 180 kg/os. a v roce 2029 pouhých 
120 kg/osoba. V loňském roce jsme limit vyčerpali již v měsíci 
říjnu a zbytek roku jsme již všechny odpady platili v plné výši. 
Ve skutečnosti jsme vloni vyprodukovali 214 kg na osobu, což 
činí celkově navíc již cca 71 tun oproti danému limitu. Pro 
příklad tedy při stejné produkci těchto odpadů i v roce 2029 by 
zvýšení nákladů navíc bylo o 380.000,- Kč !!! 

Jak je tedy i  z  výše uvedeného patrné, tak je kladen velký 
tlak na snižování směsného odpadu, kdy dle nařízení Evropské 
unie musí míra recyklace v  České republice dosáhnout 
v  roce 2025  55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů 
vyprodukovaných na území ČR, 60 % v roce 2030 a 65 % v roce 
2035. ČR však nastavila pro obce a města dle nového zákona 
o  odpadech daleko vyšší cíle, a  to konkrétně míru třídění 

ve výši 70 %. Je proto více než nezbytné začít odpady řešit již 
nyní s předstihem.  Vloni jsme vyprodukovali celkem 971,6 t 
všech druhů odpadů, z toho tříděných (bio, stavební suť, pneu, 
dřevo, sklo, plasty, papír a  nebezpečný odpad) bylo celkem 
334,5 t, což činí pouze 34,4 % !!!

Vždy, když je řeč o odpadech, řeší se hlavně to, kolik platí 
občané za  svoz odpadu. Zatímco někde částka roste, jinde 
stagnuje, nebo dokonce klesá. Nabízí se tak logicky otázka: 
„Proč?“. Je to závislé na mnoha faktorech, třeba i na tom, kolik 
občané v  dané obci vyprodukují odpadů nebo jak kvalitně 
je třídí. Zatím je nejvyužívanější metodou ukládání odpadu 
na  skládky. Je to však nejméně vhodný způsob nakládání 
s odpady, který bude do budoucna neudržitelný. Nejde totiž tak 
ani o to, kolik je ho teď, ale kolik ho bude za 5, 10, 15 let a bude-
li ho vůbec kam možné ještě ukládat nebo v jakém množství. 
Zlepšení a  zvýšení efektivity odpadového hospodářství je 
jediným způsobem, jak dosáhnout cílů, které i nová legislativa 
vyžaduje. Proto se stále snažíme poskytnout Vám občanům 
v obci stále více kontejnerů či nádob na tříděný odpad, který 
zde můžete odložit. Ne vše totiž patří do popelnic, neplatíme 
z nich za objem, ale za kg daného odpadu v nich, proto není 
nutné před vývozem naplnit popelnici za  „každou cenu“ 
něčím, co tam nepatří, jen proto, aby se nevyvážela ne zcela 
zaplněná popelnice. V  minulém roce proto přibyly z  tohoto 
důvodu v  obci další nádoby na  tříděný odpad, jako je papír, 
sklo i  biologický odpad. Rovněž tak dříve byly bezplatně 
poskytnuty pro občany kompostéry na  bioodpad, které si 
však ne všichni občané do  dnešní doby vyzvedli. Náklady 
na likvidaci komunálního odpadu se budou výrazně zvyšovat 
a dotknou se nás všech.  Třídění má proto velký smysl!

Dále si je potřeba rovněž uvědomit, že součástí platby 
za  odpady není zdaleka jen svoz směsného komunálního 
odpadu z  popelnic od  rodinných domů, ale že jde o  platbu 
za  celý systém likvidace odpadů občana, na  kterém se podílí 
i  sběr a  likvidace veškerého odpadu ve  sběrném dvoře, svoz 
tříděného plastového odpadu ve žlutých pytlích, svoz papíru, 
skla, biologického odpadu, odpadkových košů v obci atd.

Každý občan naší obce v  roce 2022 vyprodukoval, jak již 
bylo uvedeno, jen směsného a  velkoobjemového odpadu 
v průměru 214 kg (celkově však v průměru všech odpadů 326 kg 
na osobu). Pokud se letos nic nezmění, zvýšením poplatku se 
bohužel zřejmě nevyhneme. Proto se teď snažíme postupně 
podniknout kroky, které nám částečně pomohou snížit stále 
narůstající náklady na odpady.  

Konkrétně se jedná o první 2 kroky:
1) V současné době jednáme se společností Rumpold UHB 

o odkoupení odpadových nádob (popelnic) do vlastnictví obce.
2) Postupně tam, kde jsou v  domácnostech dvě 120(110) 

litrové nádoby, budou tyto vyměněny za  jednu o  objemu 
240l. Důvodem je poplatek za  manipulaci s  nádobou, který 
si společnost Rumpold účtuje za  každou jednotlivou nádobu 
(za vývoz dvou 120l nádob platíme skoro 2x takový poplatek 
než za  popelnici 240l). V  současné době navíc evidujeme 
pravidelně cca 300-400 ks odpadových nádob, které nejsou 
každý svoz vyváženy, ale stále za ně platíme nájem, tyto budou 
staženy a vráceny zpět společnosti Rumpold. 

Jen těmito základními kroky předpokládáme roční úsporu 
ve výši cca 250.000,- Kč. Dobře víme, že hodně spoluobčanů 
v  naší obci již pravidelně třídí, ale najde se bohužel ještě 
dostatek těch, kteří toto téma berou stále příliš na lehkou váhu 
a prodražují svým přístupem zbytečně odpady nám všem.
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Zábor veřejného 
prostranství

Vážení spoluobčané, 
chceme Vám jen opět připomenout, že dle obecně závazné 

vyhlášky č. 02/2020 je každý občan povinen ohlásit užívání 

A jak tedy vlastně třídíme v posledních letech?

Tabulka vytříděného odpadu v t za posledních 10 let

…a porovnání výtěžnosti v kg/osoba s velikostně stejnými 
skupinami za ukončený rok 2021 

SKO – směsný komunální odpad (popelnice)

Podrobnější informace o vytříděných složkách, počtu nádob 
na tříděný odpad v obci a další informace ohledně odpadového 
hospodářství můžete naleznout na  webových stránkách obce 
v sekci „Odpady“.

A kolik jsme vyprodukovali celkově v roce 2022 odpadů?

 … a kolik nás to všechno stálo?

 Jak je z  grafu patrné, tak stále cca 
39% nákladů na odpad doplácí obec.  

Věříme, že společnou snahou nás 
všech třídit, tuto nelehkou situaci 
do budoucna zvládneme. Děkujeme.

obec Dolní Němčí

(zábor) veřejného prostranství správci 
- obci. Za  dané užívání je stanoven 
místní poplatek. Užíváním veřejného 
prostranství se rozumí umístění 
dočasných staveb a  zařízení sloužících 
pro poskytování prodeje a  služeb, 
zařízení lunaparků a  jiných obdobných 
atrakcí, umístění skládek dřeva atd. 

Bližší informace jsou uvedeny 
na  úřední desce obce Dolní Němčí 
a  na  webových stránkách v  sekci 
„Obecně závazné vyhlášky“. Děkujeme.

obec Dolní Němčí
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Setkání spolků a organizací 
Dolního Němčí

Ve středu 18. 1. 2023 se uskutečnilo 1. setkání představitelů 
spolků a  organizací Dolního Němčí pod patronátem pana 
starosty a  místostarosty. Programem bylo představení 
jednotlivých spolků a  jejich připravovaných akcí, které 
se v  roce 2023 uskuteční. Toto setkání nám ukázalo, že 
vzájemná spolupráce je důležitá a  prospěšná. Podpora všech 
spolků a  organizací je prioritou obce. Tímto děkujeme všem 

Děkovný dopis z USA
Vazeny pane starosto obce Dolniho Nemci, pane 

ing. Hajduchu. 

:otevreny dopis, pro Obecni urad DN, 
Nivnicka 82, 687 62 Dolni Nemci.

S veskerou uctou, si Vas dovoluji oslovit, za celou organizaci 
Ustredny Moravskych Spolku, tady v Chicagu, USA.

Za  normalnich okolnosti, zanechavam formalni 
korespondenci, v  Cestine, na  minimum, z  duvodu slabe 
praktiky naseho jazyka v pismu.

V  tomto pripade, ovsem, musim s  obrovskou poctou 
udelat vyjimku a  ne jenom za  sebe, ale i  za  vsechny cleny 
nasi organizace s  83 letou zkusenosti z  organizovanim snad 
nejvetsiho a nejpopularnejsiho Cesko-Slovenskeho folklorniho 
festivalu, za hranicema nasi vlasti a urcite na kontinentu U.S.A. 
vas musim s nadsenim, za nas za vsechny, oslovit.

Momentalne prochazime vyborem nadchazejici dechove 
hudby, pro nas festival v tomto roce 2023 a i kdyz (s tradice), 
nikdy nezveme stejnou DH dva roky, hned po sobe, musim se 
vam sverit, jakou odezvu, vase dechova hudba Dolnemcanka 
na nas tady zanechala.

Je skutecne zaviduhodne, jakym hudebnim a umneleckym 
skvostem se vase obec muze pisnit a  to i  z  hlediska 
profesionalniho pristupu a  organizacni etikety. Rad bychom 
vam osobne projevil podekovani, za umozneni setkani s takto 
skvelou prilezitosti, na kterou, u nas brzy nezapomeneme.

Timto bych rad predal pozdravi od nas, vsem tem, kteri se 
podileli a prispeli k uskutecneni toho projektu v roce 2022 a pri 
stejne prilezitosti jeste jednou, rad vyzvednul Dolnemcanku, 
v cele sve obdivuhodnosti a profesionalite.

Vjerte, ze reprezentovali a  skvele propagovali vasi obec 
za hranicema.

Doufam, ze se v budoucnosti znovu setkame a uskutecnime 
takovych projektu vice.

S pozdravem, 
Roman Bobcik 

(predseda Ustredny Moravskych Spolku, Chicago USA).

za  reprezentaci obce nejen na  místních akcích, ale také 
v okolních obcích.

   Ing. Dušan Kubeš, místostarosta

. STATISTIKA OBYVATELSTVA ZA ROK 2022
           
       Celkem         muži        ženy
Narození:  34 21 13
Úmrtí: 37 22 15

Celkem se přistěhovalo 29 občanů, odstěhovalo se 55. 

Nejčastější jména:
Marie   157 Antonín  83
Ludmila  83 Josef   76
Jana   52 Petr   75
Božena  47 František  58
Anna   43 Tomáš   58 

Nejstarší občanka obce se narodila v roce 1926, 
nejstarší občan v roce 1927. 

Stav k 31. 12. 2022 – celkem 2973
Občané ČR  – 2888  /  Cizinci – 85

   Věkové složení obce – k datu 28. 02. 2023

Pohlaví: 0 - 5 6 - 17 18 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59
Ženy:   95 138 160 167 217 202
Muži 100 173 191 198 221 205

 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 + Celkem
Ženy: 209 170 80 13 0 1451
Muži: 178 121 45   3 0 1435
     Celkem:  2886
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I venčení pejsků má také svá 
pravidla

Vážení majitelé psích miláčků, 
ať už noví nebo stávající, rádi bychom připomněli, že plnou 

odpovědnost za  pejska nese jeho majitel. Každý, kdo si psa 
pořídí, by měl být seznámen s obecně závaznou vyhláškou obce 
Dolní Němčí č. 06/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb 
psů na  veřejném prostranství na  území obce Dolní Němčí 
a plně ji respektovat.

Každá osoba venčící psa je povinna sbírat po svém zvířeti 
exkrement, jinak se dopouští přestupku znečišťování veřejného 
prostranství. V  poslední době jsme zaznamenali několik 
podnětů od občanů s problémem venčení a pobíhání psů nejen 
v blízkosti dětských hřišť, ale zejména na cyklostezkách. I zde 
platí, že majitelé psů si musí ohlídat svoje psy a rodiče svoje děti. 
Obojí je někdy těžké, ale bez vzájemné tolerance to nepůjde. 

Víme, že valná většina pejskařů tato pravidla dodržuje 
a poctivě si i po svém zvířeti výkaly uklízí. Přesto se dozvídáme 
o  případech, kdy majitel úmyslně tuto povinnost ignoruje, 
i přes upozornění od ostatních spoluobčanů.

Po  obci Dolní Němčí jsou pro podporu a  motivaci 
rozmístěny rovněž sáčky na  psí exkrementy. Věříme tedy, 
že společnou snahou dojdeme k  vzájemnému pochopení 
a toleranci. Děkujeme.

   obec Dolní Němčí

Kronika - rok 2022
Uplynuly již tři roky, co se objevila první zmínka 

o  onemocnění Covid-19. Opadly počáteční obavy z  nového 
viru a  naučili jsme se s  ním žít. Ze světového dění nutno 
připomenout 24. únor, kdy Rusko napadením Ukrajiny 
rozpoutalo na  jejím územím válku. Důsledkem tohoto 
konfliktu bylo zdražení zboží i služeb. A to se spolu s nárustem 
cen za energie z konce r. 2021 citelně dotklo všech občanů. 

Z  opatření, která měla zmírnit šíření nemoci COVID-19, 
platila na  začátku roku povinnost nasazeného respirátoru 
ve veřejných prostorách a na kulturních či sportovních akcích, 
pro vstup do restaurací či využití služeb bylo nutné prokázat se 
potvrzením o očkování či o prodělání nemoci. Počet opatření 
byl oproti loňskému roku minimální, ale stále se apelovalo 
na omezení shlukování většího počtu osob. Z těchto důvodů se 
nekonal Farní, Seniorský ani Charitní ples. 

Termín Rodičovského plesu byl, poprvé v  historii konání 
plesu, přesunut na květen. A tak v prvních dvou měsících roku 

proběhly pouze venkovní akce – Tříkrálová sbírka a fašanková 
obchůzka obcí, bez večerního pochovávání basy. 

Od března se opatření rozvolňovala a konaly se dvě obecní 
akce – děti se oblékly do masek na Karneval a návštěvníci všech 
generací v Netradiční cukrárně podpořili projekty na misiích. 

Od  dubna se vše rozběhlo bez omezení – přednášky, 
výstavy a  cvičení nejmenších dětí v  místní knihovně, 
proběhlo slavnostní otevření nově zbudovaného skateparku 
za fotbalovým hřištěm, přijely kolotoče, pekl se chleba, vařily 
se česnečka i trnky, připravila se oslava Dne dětí, ročník 1972 se 
sešel a společně oslavil padesátiny, na hřišti byly v Letním kinu 
promítnuty dva filmy.

Místní spolky obnovily svou předcovidovou činnost – 
krojovaná chasa Dolněmčanu, Oldněmčanu, nejmenších 
z Dolněmčánku spolu s muzikanty DH Dolněmčanka se sešla 
v  hodovém průvodu, aby obešla stárky. MS Lanka kromě 
tradiční Červencové noci uspořádalo Chovatelskou přehlídku 
trofejí ulovené zvěře v  uherskohradišťském okrese a  Svod 
psů, hasiči se aktivně zapojili do života obce – mj. korigovali 
dopravu či drželi požární hlídku na  plese, fotbalisti i  stolní 
tenisté odehráli všechna utkání a uspořádali plánované turnaje, 
holubáři mohli předvést své holuby na  výstavě, zahrádkáři 
přichystali Košt vína a  podzimní výstavu. Retrobabky 
uspořádali Retroodpoledne, Literární spolek se začal scházet 
po  otevření knihoven a  mohl znovu plánovat nejen výlety, 
ale spolu s  Retrobabkami i  tematické výstavy v  prostorách 
knihovny. Pěvecké sbory začaly znovu zkoušet a  vystupovat. 
Ve  školce si děti užily výlet, paní učitelky se rozloučily 
s předškoláčky. Ve škole se konaly dokonce dva turnusy lyžáku, 
nejlepší žáci či žákyně mohli na olympiády či turnaje, deváťáci 
odtančili polonézu, rozloučili se se školou a  všechny třídy si 
užili výlety. Vánoční výstava byla opět s dílničkami. Žáci ZUŠky 
se předvedli na besídkách, zapojili se do celorepublikové akce 
ZUŠ OPEN pásmem Bylinkový večer a vystoupili na Vánoční 
výstavě. 

Mše svaté přestaly být omezovány počtem účastníků, 
zejména u  pohřbů bylo zpočátku povolených 30 účastníků 
někdy těžké dodržet. 28 dětí přistoupilo v květnu k prvnímu 
přijímání, v červenci se konal Farní tábor na ranči Rovná a pouť 
u sv. Anny, Dušičky i otvírání betléma proběhly už způsobem 
známým z doby předcovidové. Pokřtěno bylo 25 dětí, sezdáno 8 
párů. V prvních sedmi týdnech roku zemřelo 12 spoluobčanů, 
začátkem února byly dokonce 3 pohřby v jednom týdnu, za celý 
rok pak celkem 30 pohřbů.

Pozvolný návrat k  akcím bez omezení umožnil uspořádat 
už 2 roky odkládané vyhlášení vítěze soutěže Vesnice roku 
na  evropské úrovni. Vyhodnocení Evropské ceny obnovy 
venkova bylo naplánováno na rok 2020, ale kvůli šíření nákazy 
Covid – 19 se termín neustále měnil a vyhodnocení proběhlo až 
po 2 letech, respektive po čtyřech letech od celorepublikového 
vítězství. Slavnostní předání ocenění se konalo 12.–14. května 
a  třicetičlenná delegace složena ze zástupců obce, členů 
spolků, fotografa a  překladatelek odjela do  rakouské obce 
Hinterstoder. Po získání celorepublikového titulu Vesnice roku 
2018 postoupila naše obec mezi 26 nejlepších obcí Evropy 
a na evropské úrovni získala bronzové ocenění. 

Dlouhou dobu zakázaný zpěv a možnost setkávání se vedly 
ke  vzniku nového pěveckého sboru pod názvem Kukulenka. 
Tento v pořadí třetí pěvecký sbor v obci se skládá z mladých 
žen, povětšinou ex-tanečnic Dolněmčanu. Společné zpívání 
při Pečení chleba se jim natolik zalíbilo, že se začaly scházet 
na pravidelné zkoušky a na podzim se již nacvičeným pásmem 
plně zapojily do společenského dění nejen v obci.
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Na  podzim, 23. a  24. září, proběhly volby do  obecního 
zastupitelstva, ve kterých stávající starosta již pošesté obhájil svůj 
post. Změna nastala na pozici místostarosty, Josef Tinka odešel 
do starobního důchodu a na jeho místo byl zvolen Ing. Dušan 
Kubeš. Obměnily se i posty radních (nově Mgr. Ĺubica Ježková, 
Ing. Michal Šimčík a Ing. Milan Zelinka) a zastupitelů (nově: 
Veronika Dufková, Mgr.  Veronika Ježková, Mgr.  Martina 
Kulíková, Mgr. Ivana Tálská a Ing. Tomáš Stojaspal). 

Místní spolky neomezují svou činnost pouze na obec, často 
vyráží do  obcí okolních i  vzdálenějších. V  loňském roce se 
ovšem nejdále dostala DH Dolněmčanka, která na  podzim 
odletěla na 14 dnů do USA a vystoupila na  tamním festivalu 
Moravský den. Do konce roku stihli muzikanti a zpěváci DH 
ještě jeden významný počin, nahráli a následně pokřtili nové 
CD Zahrádka rozkvetlá písní.

V prosinci uplynulo 25 let, co byla při místní základní škole 
zřízena základní umělecká škola. Toto výročí oslavili současní 
i bývalí pedagogové školy s pozvanými hosty dvouhodinovým 
koncertem, po kterém následovalo společné posezení.

10. prosince se Dolněmčí objevilo v ČT v sobotním vydání 
pořadu Týden v  regionech. V  tříminutové reportáži autoři 
představují obec z  pohledu návštěvníků a  obsah reportáže 
vzniká až na  základě reakcí občanů, které reportéři potkají 
a osloví. 

Projekt KASKO EKO
V červnu minulého roku jste určitě někteří z Vás zaregistrovali 

zahájení prodeje plastového obrubníčku v  Dolním Němčí 
od  společnosti KASKO. Určitě patří velké poděkování všem, 
kteří se na tom podíleli. Nicméně, rád bych s odstupem času 
vysvětlil, proč jsme se vlastně pustili do  takového velkého 
projektu a proč to celé děláme, jelikož hlavním cílem není jen 
prodej zmíněného výrobku.

Společnost KASKO spousta z Vás zná, jelikož někteří z Vás 
u  nás také pracují, popřípadě Vaši blízcí. Naše produkce 
směřuje převážně do  automobilového průmyslu – vyrábíme 
plastové díly. Při této výrobě vzniká plastový odpad a  my se 
zamýšleli, jak s ním v budoucnu ještě efektivněji naložit.

Na přírodě a našem okolí nám záleží, proto vznikl projekt 
Kasko EKO. Třídění odpadu bereme jako samozřejmost. 
Všechny aktivity naší společnosti jsou posuzovány i z pohledu 
životního prostředí, ke  kterému přistupujeme zodpovědně. 
Proto jsme vymysleli vlastní výrobek z  recyklátu. Jedná 
se o  plastový obrubník pro ohraničení záhonů, trávníků 
a  chodníčků, který můžete lehce aplikovat do  svých již 
zapěstovaných zahrad. Mohli jste také zaregistrovat reportáž 
o  našem obrubníčku v  pořadu ČT (Polopatě), která byla 
vysílána 5. 3. 2023.

    Počasí
Rok 2022 patřil celkově k  rokům teplejším, v  zimních 

měsících se nevyskytl ani jeden den, kdy by se denní teplota 
držela pod -10 °C, nejnižší ranní teplota byla -9°C. Naopak 
tropických dnů, tzn. s teplotou přesahující 30 °C, bylo 37. Jaro 
bylo velmi suché, v březnu přišlo osm mrazivých rán za sebou, 
kdy byly teploty okolo – 5 °C. Tropické teploty se objevily již 
na  konci června. Právě teplé noci napomohly brzké úrodě 
okurek. Teplé počasí s  sebou přináší i  bouřky doprovázené 
silným větrem – naštěstí nezpůsobily žádné velké škody v naší 
obci. Prázdniny začaly deštěm a  chladnými dny, oteplilo se 
v druhé polovině měsíce. Teploty vyskočily nad 30 °C a bylo 
sucho. Kromě okurek svědčil charakter počasí bramborám, 
jablkům a ořechům, kterých se urodilo výrazně víc než v ostatní 
roky. Ovoce se urodilo málo, v  jarních měsících se objevily 
na stromech mšice, které poškodily listy už při rozpuku.  

Podzim byl teplý, větrný a suchý. Pranostika Na sv. Martina 
pravá zima začíná se nepotvrdila – sníh neležel ani na horách, 
teploty stoupaly nad 10 °C. Na první sníh jsme si v obci počkali 
až do  11. prosince. Srážky to byly intenzivní, teploty pod 
bodem mrazu udržely sněhovou pokrývku zhruba týden. Poté 
se naděje na  bílé Vánoce rozplynula–teploty začaly stoupat 
a  rozpršelo se. Celé vánoční svátky bylo teplo, sníh roztál 
i na Velké Javořině. A podobný předchozím letem byl i poslední 
den roku – zataženo a teplo, denní teplota + 8 °C, noční + 2 °C.     

                                                                                         Jana Nováková

Hlavní zásady v oblasti projektu 
Kasko EKO.

 
Třídíme odpady – je důležité třídit veškerý 

vznikající odpad jak z  výrobní, tak i  nevýrobní 
činnosti. Důkladným tříděním se snažíme 
eliminovat směsný a  také plastový odpad, který by 
musel být likvidován termickým spalováním.

  
Snižujeme spotřebu EE – investujeme 

do  fotovoltaických panelů a  realizujeme chytrá 
řešení. Při obměně vstřikolisů je pohlíženo jak 
na  efektivitu a  cenu, ale také na  energetickou 
náročnost.

Zvyšujeme kvalitu – optimalizací a automatizací 
výrobních procesů zlepšujeme kvalitu výroby a také 
snižujeme zmetkovitost, a  tím produkujeme méně 
odpadů.

  
Recyklujeme - přemýšlíme jak zhodnocovat 

plastový odpad. Ročně vyprodukujeme desítky tun 
použitelného plastového odpadu. 

Info o Kasko EKO naleznete 
www.kasko.cz/eko

Mimo výše uvedené se snažíme i  menšími akcemi posílit 
životní prostředí a  v  rámci podpory regionu jsme koncem 
roku realizovali výsadbu 350 stromů v  našem blízkém okolí 
za  naší účasti. Řídili jsme se rovnicí, co jeden pracovník, to 
jeden strom. Toto množství stromků přispělo k  obnově lesa 
o velikosti cca 120 x 60 m (zejména buk, dub a smrk). 
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ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy, 

právě jsem podepsal poslednímu z padesáti deváťáků přihlášku 
na střední školu. Při podepisování jsem se ptal, zda je výběr jen 
jejich volbou, nebo jim školu vybrali rodiče. V drtivé většině 
odpovědí zaznělo, že si vybírali sami, většinou po  osobní 
návštěvě na Dnech otevřených dveří, které každá střední škola 
pořádá. Jsem přesvědčen, že tak by to mělo být, a mně nezbývá 
než všem držet pěsti, aby se jim jejich přání splnilo. 
Rád bych vzpomněl na  další pěkný zážitek, který připravili 
naši deváťáci, a tím byla polonéza. Všech 24 párů zvládlo pod 
vedením učitelek paní Simony Synčákové a Mgr. Šárky Šupkové 
svůj úkol na jedničku a zcela zaplněný sál je všechny odměnil 
dlouhotrvajícím potleskem. 

Stromy jsou skvělou zbraní proti klimatické změně. Každý 
strom odčerpá cca 1 tunu CO2, je domovem pro stovky zvířat 
a také něco uděláme pro další generace.

Už teď vím, že spolupracujeme se ZŠ v  Dolním Němčí 
na  dalším menším projektu spojeném s  podporou životního 
prostředí, kde chceme také zapojit místní žáky, ale zatím jsme 
v přípravné fázi.

Tímto článkem jsem chtěl krátce přiblížit náš postoj 
k  životnímu prostředí a  že nejsme jenom firmou, která má 
negativní dopad na okolí, kde se pohybujeme nejčastěji. 

Věřím, že jak my, tak každý z nás může vlastním chováním 
a  zodpovědným přístupem ovlivnit naše okolí a  zbytečně jej 
neznečišťovat.

Ing. Kamil Bárta, 
Ředitel úseku kvality a environmentu,  

KASKO spol. s r.o.

Začátek kalendářního roku je ve  škole vždy dobou pořádání 
nejrůznějších olympiád či jiných soutěží. O  výsledcích, které 
nám udělaly radost, si můžete přečíst v samostatných článcích. 
Rád bych vyzdvihl spolupráci se SRPŠ. Organizace plesu 
není vůbec jednoduchá záležitost; o  to víc si cením času 
a schopností všech rodičů, kteří aktivně přispěli ke zdárnému 
průběhu. Na  základě dotazů některých rodičů, kam vlastně 
putují peníze z příspěvků a výnosů plesu, sdělila pokladní paní 
Lenka Cmolová, že SRPŠ v  letošním školním roce zaplatilo 
pro naše žáky příspěvek na adaptační kurz 5 500 Kč, dopravu 
do  divadla pro žáky I. stupně 13  346 Kč, dopravu do  divadla 
pro žáky II. stupně 19 360 Kč, lyžařské helmy 9 800 Kč, dopravu 
na lyžařský kurz 16 000 Kč. Navíc máme dohodnutý příspěvek 
80  000 Kč na  nákup 86palcového interaktivního dotykového 
panelu, který bude významným pomocníkem ve vzdělávacím 
procesu. Moc si této pomoci vážíme a děkujeme.

  Mgr. Milan Kvasnička

. Polonéza
Letos byl o polonézu velký zájem, tančilo 24 párů tanečníků. 
Rodičovský ples se konal sobotu 21. ledna a  rozlehlý sál 
v  kulturním domě byl zcela zaplněn. Deváťáci byli hlavními 
hvězdami tohoto plesu, na němž kromě polonézy tančili valčík, 
polku i clock a ukázali tak všem příchozím své taneční umění. 
Každý rok je samozřejmě jiná hudba i  choreografie na úvod, 
pro polonézu i tance. 
V úvodu se mladí tanečníci představí hostům plesu. Následuje 
polonéza a po ní pokračují další tance. Sólo s rodiči je v rytmu 
klasického valčíku. Barva šatů byla letos modrá, děvčata si 
je nechávají ušít každá podle svého vkusu. Kluci měli černé 
kalhoty, bílé košile a motýlek s kšandami v barvě šatů děvčat. 
K tanci a poslechu hrála kapela Vivian Band, v suterénu Devil 
Music Baru byla pro omladinu k dispozici diskotéka. Nechyběla 
bohatá tombola.

Simona Synčáková, Mgr. Šárka Šupková

                                                                                                        

. Soutěž ve finanční gramotnosti
Dne 31. ledna se uskutečnilo okresní kolo soutěže ve finanční 
gramotnosti. Naši školu reprezentoval tým ve  složení Martin 
Kočí z  9. A, Kamila Zderčíková z  9. B a  Barbora Turečková 
z  8. A. Naši žáci získali skvělých 24 bodů z  maximálních 
27 a  obsadili úžasné 1. místo v  okrese Uherské Hradiště. 
Na  2. místě skončila ZŠ Nivnice a  3. příčka patří Gymnáziu 
Uherské Hradiště. Do krajského kola postupujeme pouze my, 
jakožto vítěz okresního kola. Vítězům gratulujeme a těšíme se 
na výkony v kole krajském. 

   Mgr. Štěpán Míšek
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. Záhada kvasinek v přírodopisu
V hodině přírodopisu si žáci šestých ročníků zahráli na malé 
vědce. V měsíci lednu jsme společně probírali říši houby, žáci 
si prohloubili své dosavadní znalosti. A  proč je rovnou také 
neprověřit?
Zaměřili jsme se na skupinu hub – kvasinky. Pro mnohé žáky 
bylo velkým překvapením, že mezi houby řadíme již zmíněné 
kvasinky, dále také plísně, lišejníky a  houby s  plodnicí, které 
patří mezi nejznámější zástupce této říše. 
Úkolem malých vědců bylo dokázat uvolňování oxidu 
uhličitého při kvašení. Do výuky si žáci přinesli droždí neboli 
kvasnice. Jejich základem jsou slisované kvasinky pivní 
a mouka. Do PET láhve si každý žák nadrobil kvasnice, přidal 
cukr a vše zalil teplou vodou. Na hrdlo láhve nasadil nafukovací 
balónek. A co jsme mohli pozorovat? Asi po 10 minutách se 
začal balónek nafukovat. Při vhodných podmínkách začnou 
kvasnice kvasit a  jako vedlejší produkt vznikne plyn oxid 
uhličitý, který balónek nafoukl. 

Nejen, že žáci získali nové informace o  houbách, ale během 
praktického pokusu se sami mohli na  chvíli stát malými 
badateli. Z jejich reakcí bylo patrné, že je výuka bavila.

 Mgr. Martina Kavalcová

. Šesťáci v Praze
Třídy 6. A a 6. B měly možnost navštívit 7. února naše hlavní 
město. Pod vedením PhDr.  Kočího absolvovali žáci část 
programu Po stopách Karla IV. Po příjezdu do Prahy se šesťáci 
přesunuli metrem na  Pražský hrad, navštívili Zlatou uličku, 
Daliborku, Vladislavský sál, Chrám sv. Víta a viděli také střídání 
hradní stráže. Z  Pražského hradu se vydali do  Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, kde pro nás poslanec 
pan Karel Smetana připravil prohlídku. Zpět na nádraží se žáci 
vraceli pěšky přes Karlův most a Václavské náměstí. Exkurze 

byla velmi poučná, kdo pozorně poslouchal, mohl získat velké 
množství informací o nejznámějších pražských památkách. 

Mgr. M. Kadlčková, Mgr. Š. Míšek

. Beseda 3. A, B s policistou
V hodinách prvouky jsme probírali téma Co nás baví a také jsme 
si povídali o povolání. Pozvali jsme k nám do třídy na besedu 
tatínka našeho spolužáka, pana Pavla Chladila. Ten pracuje 
jako policista. Přišel v uniformě a pořádně vyzbrojen. Nejprve 
nám vyprávěl, co dělá, jaká je výbava policisty a  k  jakým 
případům vyjíždí, co musí jako policista umět a zvládat. Kluci 
i holky měli spoustu dotazů, mnoho se toho dozvěděli. Beseda 
byla zajímavá a těšíme se na další. 

 Mgr. Petra Mlýnková

. Okresní kolo 
Pythagoriády

Ve  Starém Městě se konalo 
okresní kolo Pythagoriády 
pro 6. – 9. ročník. Naši školu 
reprezentovali žáci: Ježková 
Nela, Pomykalová Markéta, 
Tinka Michal, Pochylý 
Alexandr, Kelíšek Filip, 
Flasarová Nikol, Pomykalová 
Veronika, Zlomek Filip, Kočí 
Martin a Baroň Lukáš. 
Z  našich žáků se úspěšnými 
řešiteli stali Martin Kočí, 
který se umístil na krásném 3. 
místě a Lukáš Baroň, který se 
umístil na 4. místě. 
Děkujeme všem žákům za účast a reprezentaci naší školy.

    Mgr. Pavlína Bobčíková

. Dějepisná olympiáda
V  prosinci proběhlo na  naší škole školní kolo dějepisné 
olympiády, kterého se zúčastnilo 15 žáků 8. a  9. tříd. Téma 
olympiády znělo „Rozdělený svět a  Československo v  něm 
v  letech 1945-1992“. Soutěžící to měli o  to těžší, protože 
učivo, které se váže k tomuto tématu ještě neprobírali. Žáci si 
s úkoly poradili velmi dobře. Na 1. místě se umístila Justýna 
Nováková z 9. B, 2. místo získal Jakub Kolář také z 9. B a na 3. 
místě skončil David Mikéska z 9. A. O postupu do okresního 
kola rozhodovaly získané body soutěžících ve  školních 
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kolech. Z naší školy se kvalifikovali do okresního kola Justýna 
a Jakub. V silné konkurenci si vedli velmi dobře, kdy Justýna 
Nováková obsadila krásné 3. místo a tím si vybojovala postup 
do krajského kola, které proběhne v březnu v Uh. Brodě. Jakub 
Kolář obsadil pěkné 14. místo a stal se také úspěšným řešitelem. 
Všem soutěžícím děkuji za účast a věřím, že zájem o historii 
jim zůstane a stane se jejich koníčkem.  

  Mgr. Jana Stojaspalová

. Lyžařský kurz
44 děvčat a  chlapců převážně ze 7. tříd se 6. – 10. února 
zúčastnilo lyžařského kurzu na  Horní Bečvě ve  skiareálu 
Rališka, Podmínky byly opravdu ideální: hodně sněhu, 
sluníčko, a  tak nebylo divu, že i  přes zkrácený pobyt všichni 
účastníci zvládli v  rámci svých možností úskalí sjezdového 
lyžování. Proběhly tradiční přednášky se zdravotní a lyžařskou 
tematikou, programy družstev, tanečky, karneval, večerní 
lyžování, slalomový závod i  bodování pokojů. Na  fotky 
a výsledky se můžete podívat na www.zsdolninemci.cz. 

Mgr. Milan Kvasnička

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2023… 

Vzpomínka na Vánoční výstavu a Akademii ZUŠ
Všechny obory naší ZUŠ se zapojily do  programu tradiční 
Vánoční výstavy, která proběhla o  víkendu 3. a  4. prosince 
2022. Kompletní program následně nato předvedli žáci ZUŠ 
na  Akademii pro učitele a  žáky ZŠ, která proběhla v  úterý 
14. prosince. V  programu hudebního oboru vystoupili: 
kytarový soubor; smíšený komorní soubor; cimbálová muzika; 
soubor zobcových fléten; pěvecký sboreček Zpěvánek; dále 
jednotlivci - Bára Rybnikářová, Šárka Prachařová, Vanessa 
Zimčíková, Katrin Pochylá, Filip Stojaspal, Jakub Tinka, 

Natálie Kadlčková, Dominika Tinková, Romana Dvořáčková, 
Karolína Uhrová, David Chlebec, David Kulík, Karolína 
Skopalová, Gabriela Červenáková, David a  Josef Vaňkovi, 
Sofie Rosenzweigová, Teodor Kadlček. Literárně-dramatický 
přednes pod vedením paní učitelky Ireny Cigánkové představili 
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žáci: Nelly Rosenzweigová, Šarlota Hříbková, Michal Cmol, 
Tereza Jančová, Sofie Bídová, Sofie Rosenzweigová, Dominika 
Tinková a  Lea Daňková. Taneční vystoupení připravila 
společně s děvčaty paní učitelka Veronika Kaštánková a shlédli 
jsme choreografie s názvy Padá snížek, Měsíce, Vánoční skřítci, 
Ledové královny, Modlitba za lidskost a Zbloudilé duše.

. Louskáček
V  sobotu 17. prosince 2022 jsme navštívili balet Louskáček 
Petra Iljiče Čajkovského v  Janáčkově divadle Brno. Děti 
z  tanečního oboru naší ZUŠ jely společně s dětmi ze Starého 
Města. Dozor zajistily paní učitelky Veronika Kaštánková, 
Klára Kolajová a  Lucie Nováková. Vyrazili jsme v  11.00 
dopoledne autobusem společnosti Bobosped. Představení 
začalo v 14.00 a  s krátkou přestávkou trvalo do 16.15 hodin. 
Poté jsme se vydali na zpáteční cestu a v 18.45 jsme byli opět 
doma v Dolním Němčí. Louskáčka jsme si opravdu užili a hned 
tak na něho nezapomeneme. 

. Hudební besídky v zimních měsících
V úterý 6. prosince 2022 se konala první hudební třídní besídka 
paní učitelky Hany Miklášové, na  které se představili žáci 
hrající na klavír, klávesy a akordeon. Slyšeli jsme nejen pěkné 
skladbičky, ale také jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí 
o  postavě sv. Mikuláše a  vyluštili závěrečný hudební kvíz. Se 
sladkým perníčkem se všem odcházelo vesele domů. Ve čtvrtek 
15. prosince proběhla kytarová besídka žáků paní učitelky 
Michaely Pavelkové a  v  pátek 16. prosince proběhly besídky 
paní učitelky Leony Fibichrové, Kláry Kolajové a pana učitele 
Antonína Daníčka. Vyslechli jsme hru na  klavír, klávesy, 
zobcovou flétnu a  také trubku. V  pondělí 19. prosince se 
uskutečnila besídka na  pracovišti ve  Vlčnově, kde zahráli 
a  zazpívali žáci pana učitele Marka Teimera, Radka Haise 

a rovněž paní učitelky Anety Gajdůškové. V úterý 20. prosince 
vystoupilo dvacet dětí v rámci besídky paní učitelky Kataríny 
Staněk a  pana učitele Petra Kučery. Zahráli žáci na  klavír, 
klávesy, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon a  nechyběla ani 
hra paní učitelky na hoboj v závěrečném čísle, při kterém byly 
zapojeny všechny děti. Poslední předvánoční besídka proběhla 
ve středu 21. prosince a zahráli si na ní žáci paní učitelky Lenky 
Bednářové, Kláry Kolajové a  pana učitele Lukáše Frýborta. 
Opět nechyběl zvuk kytary, klavíru a kláves. V měsíci lednu se 
uskutečnila třídní besídka žáků paní učitelky Anety Gajdůškové 
a Kláry Kolajové a vystoupili na ní žáci hrající na klavír, klávesy 
a rovněž jsme slyšeli i sólový zpěv. 
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. Výstava Petra Štulíře a návštěva vánočních 
trhů v Uherském Hradišti 

Dne 13. prosince 2022 jsme s  nejstaršími dětmi navštívili 
výstavu akademického malíře Petra Štulíře v galerii v Uherském 
Hradišti. Tento malíř vystudoval střední umělecko-
průmyslovou školu v Uherském Hradišti a dále pedagogickou 
fakultu obor Výtvarná a  vizuální tvorba. V  současné době je 
malířem, pedagogem a  muzikantem. Své obrazy zpracovává 
kombinovanou technikou, kdy kombinuje malbu s  různým 
materiálem (sádra, písek, kamínky atd.). Barvy nanáší nejen 
štětcem, ale i špachtlí a houbou. Takto popsala zážitek z výstavy 
žákyně 9. třídy Romana Dvořáčková: „Obrazy byly zpracovány 
velmi zajímavou technikou. Vyvolaly v  nás různé pocity, 
nad kterými jsme se spolužáky dlouho diskutovali. Některá 
díla působila pochmurně a  tajemně, jiná vesele a  vznešeně. 
Každému se líbilo jiné dílo. Zkoušeli jsme uhodnout, jak obraz 
vznikal. Po  návštěvě galerie v  Klubu kultury jsme vyrazili 
na náměstí, kde probíhal vánoční řemeslný trh. Zde jsme viděli 
práci keramiků, kováře, textilní výtvory, šperky, dřevořezby 
a další. Bylo zajímavé sledovat v praxi to, co jsme si vyzkoušeli 
ve  výtvarném oboru. Nakonec jsme si dopřáli občerstvení 
a  za  tmy se přesunuli na  autobusové nádraží. Výlet byl moc 
krásný, sice jsme hodně vymrzli, ale užili jsme si to“. 

Po  Vánocích se všechny děti zapojily do  výtvarné soutěže 
namaluj svého zvířecího kamaráda ze tvé oblíbené knihy. 
V  zimních měsících si děti ve  výtvarném oboru vyrobily 
sněhové vločky, vyzkoušely si malbu akvarelem, kresbu 
technikou pastelu, tužkou, tvorbu dekorace z papíru a kartonu, 
tvorbu matrice ze sádry, návrhy keramických kachlí, práci 
s drátem a pletivem. 

. Střípky z tanečního oboru 
Ve  studijním zaměření Tanec se s  nejmladšími dětmi 
zaměřujeme na osvojení nezbytných základů taneční průpravy. 
Děvčata se učí základní postavení u  tyče, švihy dolních 
končetin, krokové variace, vedený pohyb paží, protahovací 
cvičení a klasickou techniku na podlaze u tyče.  Starší děvčata 
se zaměřují na posilovací a svalová cvičení zaměřená na střed 
těla, rozvíjejí celkovou flexibilitu, učí se párové zvedačky, 
piruetty, skoky glisade, jetté a  grand jetté, variace battement, 
demi a  grand plié. Všechny 4 skupiny představily v  zimním 
období krásné choreografie a  nyní připravují pásmo Bylinky 
na Smetanovu Litomyšl a také pásmo Nářadí na ZUŠ OPEN. 
Na  světě je druhý kalendář, který vznikl díky spolupráci 
s rodiči a již zdobí pokojíčky našich mladých tanečnic. Tento 
poklad byl jedním z  dárečků, který naše děti objevily pod 
vánočním stromečkem.  Kalendář je opět plný krásných 
vzpomínek a  nezapomenutelných zážitků.  V  lednu jsme 
pořídili do  tanečního oboru nové posilovací gumy, švihadla 
a gymnastický koberec. 
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. Literárně-dramatický obor 
Literárně dramatický obor má opravdu šikovné děti, které 
divadlo a  hry prostě baví. Užíváme si každou hodinu. 
V prosinci a v lednu jsme se začali zabývat našimi divadelními 
hrami. Improvizujeme a  pilně tvoříme. S  nejmladšími 
dětmi se zaměřujeme na  improvizační a  pohybové techniky, 
skupinovou dynamiku, rétorická cvičení a  cvičení paměti. 
Druhá skupina kromě improvizačních a pohybových technik 
pracuje s představivostí, textem a učí se charakteristice postav 
a rozvíjí rétorická cvičení, hry v roli. Třetí skupina je zaměřena 
na  pohybové aktivity, skupinové asociační nebo paměťové 
techniky, dále na  techniku zrcadla, rozvoj smyslů a  práci 
s příběhem. V lednu nám přišly nové pomůcky, a to slovní hry, 
židle a dětská literatura. Všechno nyní pečlivě testujeme.  

. Naše plány na příští měsíce
V  měsíci březnu 2023 připravujeme Jarní koncert žáků 
hudebního oboru, který proběhne v úterý 28. 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 Akademii 
ke  Dni matek (neděle 14. 5.), zájezd do  Národního divadla 
v  Brně na  baletní pohádku Popelka (středa 31. 5.) a  rovněž 
Absolventský koncert žáků hudebního oboru. Na  počátku 
měsíce června se zapojíme opět do  dalšího ročníku festivalu 
ZUŠ OPEN a  při této příležitosti připravujeme již druhý 
projekt napříč všemi obory, který by se uskutečnil v  případě 
příznivého počasí v pátek 2. června na Myslivecké chatě. Název 
projektu je zatím malým překvapením. Vyvrcholením práce 
tanečního oboru ZUŠ bude účinkování děvčat v rámci festivalu 
Smetanova Litomyšl, kam pojedeme v sobotu 17. června 2023. 

Kolektiv učitelů ZUŠ

„DIGITÁLNÍ“ ZDRAVÍ DĚTÍ  
aneb dotykové aplikace pro 
nejmenší - kdy, jak a proč ?
V  dnešní době digitálních technologií vyrůstají téměř 

všechny děti obklopeny různými tablety, iPady, mobily, 
televizemi. Určitě si všichni  přejeme, aby se naše děti těšily 
dobrému zdraví, zvídavě zkoumaly své okolí, bystře reagovaly 
a  kvalitně rozvíjely své rozumové schopnosti. Televizních 
pořadů pro děti a  dětských mobilních aplikací je tolik, že 
je těžké se v  nich vyznat. Navíc většina z  nich se „honosí“ 
popisem, který slibuje rozumový, kreativní a kdovíjaký vývoj 
pro vaše dítě. Tak proč toho všeho nevyužít? Jenže – jsou 
všechny opravdu tak dobré? Podle čeho vybírat a jak nastavit 
pravidla pro jejich používání? A jak zajistit, že dítě  nepřestane 
mít zájem o aktivity, které se neodehrávají na obrazovce?  

I  těm nejlepším maminkám a  tatínkům někdy dojdou síly 
a nápady a nechají se zlákat médiemi. Být rodičem „digitálních 
dětí“, znamená stále se potýkat s otázkami -  dát dítěti tablet, 
iPad, mobil,  na jak dlouho mu tuto činnost dovolit, jak dlouho 
ho nechat sedět u televize?

Obecně sledování pohádek v  televizi nebo na  tabletu 
nevede k  příliš efektivnímu učení. Např. dítě do  2 let bude 
možná napodobovat aktivity „postaviček“ z videa, ale pouhým 
sledováním už není schopné zlepšit svou slovní zásobu. Děti 
s tabletem se nepohybují, při hře na tabletu se nepřizpůsobují 
jejich oči, děti s  tabletem nemluví. Takže dětem se nerozvíjí 
dostatečně pohybové, zrakové ani řečové centrum v  jejich 
mozku.  Co se rozvíjí, bývá většinou pouze „lenost“.  Jak se tedy 
zachovat k digitálním technologiím? 

Podstatné je dbát na výběr vhodných her vzhledem k věku 
dítěte. Některé hry mohou být přínosné – jsou to hry na rozvoj 
logického myšlení, kreativity, postřehu, vizuálního vnímání, 
řešení problémů, rozhodování apod.

Pro nejmenší děti lze použit konkrétnější doporučení Americké 
pediatrické akademie vydané ve zprávě z roku 2016 (AAP, 2016, s. 3 – 4): 

- Do 18 měsíců se zcela vyhnout obrazovkám. Od 18 do 24 
měsíců lze dítě s  obrazovkou seznámit, ale není to nutně 
potřeba. Je nutné vybrat vysoce kvalitní dětský program a být 
při tom s dítětem – nenechat je používat zařízení samotné.

- Pro děti 2-5leté omezit média na  maximálně 1 hodinu 
denně, opět vybírat vysoce kvalitní programy a  sdílet je 
s  dítětem. Vysvětlovat mu co se dozvědělo a  pomáhat mu 
vytvářet souvislosti s  reálným světem. Vypnout televizi 
a ostatní média, pokud se nepoužívají. Vyhýbat se použití médií 
jako uklidňujícího prostředku – může to vést k  problémům 
s nastavováním pravidel a také k neschopnosti dítěte vytvořit si 
regulaci vlastních emocí. 

- Zajímat se a sledovat, co dítě s médii dělá – vyzkoušet si 
aplikace, používat je s dítětem a zajímat se o  to, co si o nich 
dítě myslí. 

- Nepoužívat média při jídle ani při společných hrách. Jídlo 
a usínání by se mělo obejít bez mobilních zařízení. Děti, které 
špatně jedí, se možná naučí hezky jíst s pohádkou, ale všechny 
další obědy bez pohádky budou stát spoustu křiku a  nervů 
na  obou stranách. Nepoužívat obrazovky alespoň 1 hodinu 
před spaním a odnést tato zařízení z ložnice dětí.

Denní nebo týdenní limit pro hraní naučí děti trpělivosti 
a plánování času.  U menších dětí limit stanovujte s ohledem 
na to, kolik hodin jsou během dne vzhůru. Možná vás překvapí, 
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že na fyzické a kreativní aktivity jim zbývá času málo. Je dobré 
popřemýšlet, který čas a  prostor v  bytě chcete ponechat jen 
volné kreativní hře, kam tablety a telefony nesmí.

 A co z toho plyne jako ponaučení do budoucna? Pokud se 
budeme příště zamýšlet nad tím, jak správně vychovávat své 
děti, bylo by vhodné  si dobře rozmyslet, zda jim pořídíme 
každou technologickou novinku během doby, kdy vyrůstají. 
Hrajme si s nimi venku, obklopme je přírodou. Mohou nás za to 
teď „nenávidět“, ale bez pochyb  nám za to později poděkují. 
Věřím tomu, že většina z nás starších to teď cítí přesně takto. 

A v neposlední řadě, vždy než dáme dítěti do  ruky tablet, 
ptejme se „Co by šlo  dělat s dítětem místo toho?“

Za kolektiv mateřské školy Blanka Nováková.

Předvánoční čas patřil v  knihovně andělům a  betlémům. 
Opět, tak jako minulý rok, se konala za  velkého přispění 
Literárního spolku velmi úspěšná výstava. Tímto bych chtěla 
poděkovat všem členům Literárního spolku za  úžasnou 
spolupráci. V  těchto vánočních dnech si děti vytvářely 
v knihovně přáníčka a drobné vánoční ozdoby.

Na  začátku února se nejen děti, ale i  pár dospělých, sešly 
v  knihovně na  tradičním Valentýnském pletení srdíček. Ti 
nejmenší si srdíčko vymodelovaly se speciální rychleschnoucí 
hmoty.

Na  konci února začal projekt Knížka pro prvňáčka. První 
akcí dětí z  prvních tříd je pozvání do  knihovny. Děti se zde 
seznámily s  králíčkem Čtilibrýskem, který je bude tímto 
obdobím provázet. Plnily taky drobné úkoly a byla jim všem 
předána přihláška k  Noci s  Andersenem (spaní v  knihovně 
na konci března).

Na začátku března jsme v knihovně přivítali Petra Slintáka 
s jeho přednáškou Slovácko ve filmu I. A Jirku a Alenu Márovi 
s  jejich cestopisnou besedou Kambodža, Laos, Thajsko (obě 
dvě tyto akce se uskutečnily po uzávěrce zpravodaje).

V  těchto dnech proběhla v  prostorech knihovny Výstava 
tupeské keramiky (opět za  velkého přispění Literárního 
spolku). Více informací z  těchto tří březnových akcí najdete 
v příštím čísle zpravodaje.

. CO KNIHOVNA CHYSTÁ?

    DUBEN 
12. 4 . Přes slovenské hory po cestě hrdinů SNP 
    (beseda s cestovatelem Josefem Šohajem)
21. 4.  Beseda o bylinkách (povídání s Jiřinou Karafiátovou)
27. 4. Slovácko ve filmu II. (pokračování přednášky 
 PhDr. Petra Slintáka)

    KVĚTEN
•  Tvoření ke Dni matek

motýlci

berušky

kuřátka

sluníčka

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

se statistikou bylo v roce 2022 a porovnáme s rokem 2021.
            rok 2021            rok 2022 
Registrovaní uživatelé    208    249
z toho reg. už. do 15 let       44      63
Nové knihy     290    285
Knihovní fond   9560  8709
Výpůjčky   5796  5509
Návštěvníci kulturních akcí   661  1914
Návštěvníci vzdělávacích akcí   841  2317

. 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.

. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Beletrie:
Dán Dominik – Kožené srdce
Skočílková Mirka – Vesničanka
Váňová Magda – Učitelka angličtiny
Reynoldsová Hannah – Tajemné dopisy
Cubeca Karel – Ohnivá stopa
Bartošová Tereza – Vodník
Beran Ladislav – Poklona, páni četníci!
Picoultová Jodi – Kniha dvou cest
Mola Carmen – Obřad
Ernshawová Shea – Komunita zmizelých

Dětská literatura:
Bolfová Markéta – Kluk v kopačkách
Kouzelné čtení – Bagr Mates
Johnson Rebecca – Julinka a její zvířátka
Simpsonovi – Gigantická komiksová jízda (komiks)
Minecraft – Otevřený svět (komiks)

Naučná literatura:
Chmela David – Autoškola 2023
Larsen Christian – Zdravá chůze po celý život
Cekota Antonín – Geniální podnikatel Tomáš Baťa

 Jana Daňková, knihovnice

1. A.

1. B.

Valentýnské pletení

Vykročili jsme do  nového roku 2023, proto přistoupíme 
k hodnocení roku předešlého roku 2022. Začal nám s mírným 
optimismem, protože ustoupil COVID-19 a  věříme, že ten 
nejhorší průběh máme za sebou. Už jsme se těšili na pravidelné 
čtení, které můžeme opět uskutečňovat každý poslední týden 
v  měsíci. Při prvním čtení v  lednu jsme si vytyčili program 
na  rok 2022. V  lednu jsme navštívili Slovácké muzeum 
v Uherském Hradišti a zhlédli výstavu fotografií Jana Saudka, 
který v  Uherském Hradišti vystavoval poprvé. V  únoru 
proběhlo čtení v  cukrárně v  Hluku, které jsme si zpříjemnili 
kávou a zákuskem a nákupem různých sladkostí na cestu domů. 
Měsíc březen byl výjimečný tím, že nejen proběhlo čtení, ale 
poprvé se uskutečnila autorská výstava obrazů arménského 
malíře Ašota Arakeljana v  Dolním Němčí. Čtení bylo 
pravidelně každý měsíc,  pokaždé jiné žánry knih od různých 
autorů naší i  světové literatury. V  tomto roce jsme navštívili 
další dvě výstavy, které pořádalo  Slovácké muzeum a to výstavu 
s názvem „Jako růže“ a „Textil v umění" v měsíci červnu a srpnu. 
Září nám přineslo dlouho naplánovaný výlet do  Olomouce. 
Prohlídku Arcibiskupského paláce, zhlédnutí církevních ornátů 
ve sklepních prostorách u sv. Václava, orloj a  fontánu, kterou 
vytvořil velehradský sochař Otmar Oliva umístěnou u  kaple 
sv. Jana Sarkandra, která se jmenuje Pramen živé vody sv. Jana 
Sarkandra. V říjnu proběhla výstava s názvem „Bižuterie dob 
minulých“. Mile nás překvapila účast návštěvníků tak i  jejich 
ohlasy. V listopadu jsme se opět rozjeli do Uherského Hradiště 
tentokrát do kina Hvězda na nový český film „Za vším hledej 

výroční zpráva 
– zhodnocení  
   roku 2022
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ženu“. Komedie 
u  které jsme se 
pobavili a zasmáli .                  

 V  prosinci i  jako 
v  roce předešlém 
probíhala výstava 
Andělů a  betlémů, 
se zapůjčeným 
betlémem pana 
Brázdila z  Mistřic. 
Tuto výstavu zhlédlo 
rekordní počet 
návštěvníků a to 547.

Rok 2022 jsme 
ukončili společným 
výšlapem okolo Dolního Němčí s  opékáním špekáčků 30. 
12. 2022. Počasí nám přálo a šlo se nám s písničkou na rtech 
jako zamlada aniž bychom pociťovali píchání v kříži a bolesti 
kloubů. Ukončení roku, jak má být.

Za Literární spolek Alena Polášková           

Národopisný krúžek Dolněmčan
Vážení čtenáři zpravodaje,

loňský rok jsme úspěšně zakončili Předvánočním koledováním 
na Muzeu, které se neslo v duchu vůně svařáku a zpěvu koled 
v  podání místních souborů. Nicméně zimní období pomalu 
končí, příroda se probouzí, a  to pro nás znamená začátek 
příprav na letošní rok. A že akcí v letošním roce nebude vůbec 
málo!

První akci nám přinesl již počátek roku, kdy se uskutečnila 
tradiční fašanková obchůzka s  večerním pochováním basy. 
V průvodu se sešlo několik místních souborů a po celou dobu 
nám hrála DH Dolněmčanka. Byly zde vidět masky tradiční, 
jako je například medvěd či smrtka, ale i  novodobé. Velkou 
letošní změnou bylo také zapojení dětí z Dolněmčánku, díky 
kterým byl průvod zase o  něco veselejší. Ačkoliv nás počasí 
do  poslední chvíle napínalo, průvod jsme zvládli suchou 
nohou a  všichni si ho moc užili. Večerní pochování basy se 
v obci uskutečnilo poprvé od roku 2020. Basu Cecilku na její 
poslední cestě doprovodila DH Dolněmčanka, zazpívaly jí 
Tetičky z Dolněmčí a na smuteční hostině zahrála CM Rubáš. 
Všechny stoly v kulturním domě byly obsazeny, parket byl plný 
až do  pozdních večerních hodin a  za  organizátory tak můžu 
říci, že se večerní zábava opravdu vydařila.

Tímto děkujeme všem zúčastněným, souborům, dětem 
i jejich rodičům a věříme, že se příští rok při obchůzce sejdeme 
opět minimálně ve stejném počtu. Poděkování patří také všem, 
kteří se přišli podívat, nachystali pohoštění a  podíleli se tak 
na  zachování této krásné tradice. A  nesmíme samozřejmě 
zapomenout ani na obec, která krúžek dlouhodobě podporuje.

Fašank tedy máme za  sebou, ale další akce nás teprve 
čekají. Tou největší v letošním roce jsou bezpochyby dožínky. 
Před nimi nás ale budete moci vidět například na  hodovém 
odpoledni 6. 5. a jako každoročně také pořádáme Pečení chleba 
na Muzeu, které se letos uskuteční 17. 6. 

Pokud i vy nebo vaše děti máte chuť si zatančit a zazpívat 
a bylo vám 14 let, neváhejte a přidejte se k nám. Na zkušenostech 
nezáleží, všechno vás rádi naučíme. Zkoušíme každou sobotu 
od 18:00 v klubovně KD (vchod přes zahrádku Devil baru).

Za NK Dolněmčan,
Eliška Straková



18 Dolněmčanský zpravodaj

DOLNĚMČÁNEK
Ani jsme si po  vánočních svátcích nestihli pořádně 

odpočinout a  už jsme se v  Dolněmčánku začali připravovat 
na  letošní akce. Každé úterý od  16:15 hodin nacvičujeme 
s menšími dětmi (od 2 let) a od 17:15 hodin se staršími dětmi 
(předškolní věk). Vzhledem k  Vašim dotazům zvažujeme, že 
vytvoříme ještě jednu taneční skupinu, a to pro děti ve věku cca 
10 let. Pokud byste měli zájem o Dolněmčánek pro děti školního 
věku, kontaktujte Michaelu Poláškovou na  tel. 606  340  269 
(pouze SMS), Taťánu Sovkovou na  tel. 776  149  433 (pouze 
SMS) nebo napište zprávu na facebook Dolněmčánku. Skupina 
vznikne jen v případě, že se přihlásí dostatečné množství dětí.

Vraťme se ale k  letošním aktivitám Dolněmčánku. Přijali 
jsme pozvání, abychom se připojili k fašankové obchůzce. Děti 
se i  s  rodiči přidaly na  stanovišti „U  fary“ a  hned vystoupily 
s  tancem pod šable. Masky byly pestrobarevné. Do  průvodu 
vylétli motýlci, beruška, objevil se myslivec, čarodějka, 
Sněhurka a další. Velké díky patří všem dětem a rodičům, kteří 
se k  fašankovému průvodu připojili. Děti byly moc šikovné. 
Velké poděkování patři i těm, kteří pro nás připravili občerstvení 
na stanovištích. Ještě jednou moc děkujeme a věříme, že jste si 
to užili tak jako my.

Několik poznatků k fašanku od dětí:
V. P.: „Líbily se mi všechny masky v průvodu, ale nelíbilo 
            se mi, jak mě potom bolely nohy.“
V. K.: „Mně se líbil pan farář.“ 😊 
R. K.: „Líbilo se mi, jak jsme vybírali penízky a že se spolu 
             všechny děti fotily.“
F. C.: „Nejlepší byla teta Táňa jako medvěd.“
E. Š.: „Mně se líbily kostýmy a hudba.“
B. H.: „Líbilo se mi vybírání penízek a že mám masku.“

Dětem, které se přihlásily a  následně přidaly do  průvodu 
jsme za  odměnu koupili celodenní vstupenku do  dětského 
zábavního centra Zaldík v  Uherském Brodě. Doufejme, že si 
zde užijí spoustu zábavy.

Středa 22. února 2023 se pak stala velkým dnem pro naše 
malé zpěváčky. V  Uherské Brodě proběhlo předkolo soutěže 
ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU a Dolněmčánek a potažmo obec tam 
reprezentovaly hned tři naše zpěvačky - Anežka Kočí, Anička 
Pavelková a Verunka Polášková. Cílem předvýběrových kol je 
podnítit děti ke zpěvu lidových písní, získat přehled o výrazných 
pěveckých talentech a  vybrat nejlepší z  nich do  oblastní 
přehlídky, která je zároveň výběrem do  dalších navazujících 
pěveckých soutěží. Holky byly neskutečně odvážné, šikovné 

a do zpěvu daly všechno. Zaslouží si velkou pochvalu a mají náš 
obdiv. A dokonce slavíme i úspěch! Z celkového počtu 140 dětí 
Uherskohradišťska a  Uherskobrodska postoupila do  dalšího 
kola, které se uskuteční 26. března 2023 v Uherském Hradišti, 
Verunka Polášková. Moc Verunce gratulujeme a přejeme ať se 
jí daří. 

A co plánujeme dál? V letošním roce ještě chystáme vítání 
jara, vystoupení na  hody a  na  dožínkách. Přijmeme ale 
jakoukoli výzvu, která se nám naskytne. 😊

Za DNK Dolněmčánek
Mgr. Taťána Sovková

Malá tajenka na závěr :-)

1. Žací nástroj.
2. Jakou pochutinu peče každoročně v muzejní peci 
     Národopisný krúžek Dolněmčan?
3. Fotbalový míč – slovensky.
4. Ve kterém měsíci pořádají dolněmčanští myslivci 
     Červencovou noc?
5. Svátek sklizně slavený na konci žní.
6. Zjednodušené pojmenování pro člena jednotky požární 
    ochrany.
7. Jak se příjmením jmenuje dolněmčanský pan farář?
8. Lidový oděv.
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Střípky z Oldněmčanu
Navážu na  článek z  minulého čísla obecního zpravodaje, 

ve kterém jsem psala, že se chystáme na Předvánoční koledování. 
Uskutečnilo se na muzeu v sobotu 17. 12. Náš soubor měl vstup 
se třemi písničkami. Areál mlýna byl pokrytý sněhem, nikomu 
nevadilo mrazivo. Vládla tam příjemná atmosféra. 

V  sobotu 6. ledna jsme přijali pozvání na  Hopsácký ples 
do Horního Němčí. Za doprovodu harmoniky Radima Vojtka 
jsme v  místním sále zatančili tance – dolněmčanské, hlucké 
a čardáš. Mile nás překvapil plný sál lidí, ale hlavně celý úvodní 
program Hopsáckého plesu. Je vidět, že v Horním Němčí mají 
folklór rádi a že jim udržování tradic není cizí. Naše vystoupení 
se přítomným líbilo a  jejich bouřlivý potlesk byl pro nás 
odměnou.

V  soboru 18. 2. jsme se přidali do  fašankového průvodu. 
Za doprovodu dechové hudby Dolněmčanky jsme se společně 
se soubory: Dolněmčánkem, Kukulenkami, Dolněmčanem 
vydali do ulic naší obce, abychom tradici masopustního veselí 
předvedli. Večer jsme nemohli chybět v  kulturním domě 
na Pochovávání basy. 

I  když už máme postní dobu, přesto trénujeme dál zpěvy 
a tance. A na některém vystoupení v letošním roce se budeme 
s Vámi těšit na viděnou.

Iveta Michalcová

Retrobabky
Naše obec zvítězila v  soutěži „Vesnice roku 2018“ a  jako 

jediná jsme se titulem pyšnili 3 roky. Sice to bylo díky kovidové 
době. Ale na tom se nic nemění, že držení štafetového kolíku 
máme prim. Ale bylo na čase se s kolíkem rozloučit a předat 
dalšímu vítězi. Na toto slavnostní předání jsme byli starostou 
obce pozvány spolu s dalšími spolky abychom přispěly s naším 
vystoupením do programu. Děkujeme!

Tím že by se měli fungující spolky vzájemně podporovat 
se mě nabízí, abych vás pozvala na  naše 2. Retroodpoledne 
na  neděli 23. 4. 2023 do  přísálí KD. Možnost zavzpomínat 
na dávné dobré časy při výběru hudby z gramofonových desek 
dle svého výběru. Bylo nám povinností podpořit PS Tetičky 
na  jejích Seniorském plese, sice jsme nevystupovaly, ale zato 
jsme se perfektně bavily a  o  tom to je, bavit se a  upevňovat 
vztahy!!!

      Zdenka Jančářová
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XI. Seniorský ples
ŽPS Tetičky z  Dolněmčí si vás dovolují pozvat na  XI. 

Seniorský ples, v  úterý 24. ledna 2023 v  18 hodin v  sále 
kulturního domu v Dolním Němčí. K  tanci a poslechu hraje 
DH Dolněmčanka, plesem bude provázet Radek Dula z Boršic. 
Tak zněla pozvánka na ples seniorů.

Předcházela horečná příprava. Restaurace Rozkvět ještě 
nefungovala, bylo nutné rozhodnout, jestli bufet provozovat 
a kdo se toho ujme. V šenku fungovali dva muži, dobrovolníci, 
a myslím, že skvěle. O sladký bufet se postarala cukrářka, nová 
členka sboru tetiček. Velká pochvala a poděkování. Počáteční 
obavy byly vysoce překonány. Již po páté hodině se sál zcela 
zaplnil. Nejen domácí, ale i  hodně přespolních hostů. Přijeli 
hosté mužského sboru Hlahol z  Brankovic, kteří zpívali již 
potřetí na Vaření trnek. Na revanš nás zase oni pozvali k nim 
do  Brankovic na  košt slivovice. Účinkovaly jsme v  jejich 
programu. Tam si nás všiml Ludvík Čihánek, který doprovází 
na klávesy O. Baričičovou a další zpěváky na Šlágru. Pozval nás 
do svého programu do Střílek. Na oba výlety nás bezpečně vezl 
Zdeněk Fibichr autobusem sportovců. Díky. Ludvík Čihánek 
přijal pozvání i na ples seniorů, přijel i  s manželkou. Moc se 
jim u nás líbilo. Děkoval nám i v zápisu do kroniky tetiček. Ples 
se vydařil. Muzika se svými zpěváky, která se nedávno vrátila 
z Ameriky, se opravdu předvedla. Také provázející slovem byl 
vtipný, bohatá tombola, bufet, zkrátka ples, jak má být. Nikomu 
se nechtělo domů, i  když se muzikanti snažili posledním 
pochodem ukončit, nedařilo se. Museli přidávat. Kolem 
půlnoci se na  náměstí ozýval zpěv spokojených návštěvníků 
plesu. Děkujeme ze srdce všem dárcům, sponzorům a  obci 
za poskytnutí prostorů. Tak zas za rok, pokud dožijeme, tetičky.

  za ŽPS Tetičky z Dolněmčí, Marie Ježková

Tetičky ve Střílkách

Ples seniorů
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Z činnosti MS Lanka Dolní Němčí
Vážení spoluobčané,
myslivecký rok 2022 se pomalu blíží ke konci. 31. 3. 2023 

udělá myslivecký hospodář tlustou čáru za předchozím rokem 
a 1. 4. 2023 začíná nový myslivecký rok. Probíhá sčítání zvěře, 
plánování odlovu na  další rok, odevzdání starých povolenek 
a vystavení nových atd…

Dovolte, abychom vás seznámili, co se v  našem spolku 
během tohoto mysliveckého roku událo.

Jako obvykle jsme začali údržbou areálu myslivecké chaty. 
Mezi další jarní povinnosti každého myslivce je vyčištění, 
údržba krmných zařízení a posedů v honitbě. 

Stejně jako předešlé roky, jsme i  tento rok vyháněli srnčí 
zvěř z  vojtěšky a  odnášeli mláďata do  bezpečí, aby tato zvěř 
neskončila pod noži mechanizace.  

Největší akcí, kterou jsme tento rok pořádali, byla Chovatelská 
přehlídka trofejí, která se konala v dubnu v Kulturním zařízení 
obce. 

Další naší společnou akcí byly malorážkové a brokové střelby, 
které jsme pořádali jako Memoriál Ivana Kunsta. Brokovou 
část jsme stříleli v Hluku a malorážkovou jsme stříleli na naší 
MS chatě. 

V létě proběhla již tradiční Červencová noc. Akce proběhla 
za  hudebního doprovodu skupiny Křídla. V  roce 2023 bude 
Červencová noc probíhat v termínu 15. 7. 2023 a tímto vás na ni 
chceme pozvat. Opět bude hrát skupina Křídla a v následujícím 
čísle Zpravodaje vás budeme podrobněji informovat.

Tento rok proběhly dva společné hony na  drobnou zvěř. 
První z nich se konal 12. 11. 2022. Na tomto honě se ulovilo 
86 ks zajíců. Druhý společný hon se konal v  předvánočním 
čase 17. 12. 2022.  Na  druhém 
společném honě se ulovilo 108 
zajíců.

V  naší honitbě jsme loni 
ulovili 12 lišek, 6 kusů prasete 
divokého, 3 kuny a  26 ks srnčí 
zvěře a jeden daněk.

Doufejme, že zima a  zimní 
teploty pomalu končí a přichází 
jaro. S jarem taky přichází na svět 
mláďata divoké zvěře, a  proto 
bychom vás chtěli požádat, 
aby vaši čtyřnozí kamarádi, při 
procházkách v  honitbě zůstali 
na vodítku. 

MS Lanka Dolní Němčí.

        Sbor 
dobrovolných 
       hasičů

Tak jak každý rok, tak i letos tomu nebylo jinak a nový rok 
jsme zahájili „výroční schůzí“, která se konala 14. 1. 2023, kde 
jsme zhodnotili celý loňský rok. Na  naše pozvání se schůze 
zúčastnili členové "družební " DHZ (dobrovolný hasičský 
zbor) Bošása a za okrskový výbor náměstek p. Josef Herman. 
Nechyběl ani starosta, místostarosta obce a v neposlední řadě 
i náš kmotr p. Fr. Světinský. 

Dále se konalo a účastnili jsme se:
22. 1. 2023 - přišla smutná zpráva - zemřel náš dlouholetý 
a nejstarší člen sboru p. Jindřich Vydržal. Pohřeb se konal 26. 1. 
2023, kterého se zúčastnilo 18 členů.
4. 2. 2023 - požární hlídka na místní farním plese
18. 2. 2023 - požární hlídka na fašankové zábavě
25. 2. 2023 - okrsková schůze v Boršicích u Blatnice za účasti 
dvou členů a to Emil Hajdůch ml. a David Kulik.
25. 2. 2023 - „Velitelský den“, kterého se v  Uherském Brodě 
zúčastnil náš velitel p. Pavel Kočí
4. 3. 2023 jsme se vypravili na  výroční schůzi do  slovenské 
Bošáce.

A to je zatím vše, co se dopusud událo...
Přejeme Vám krásné nadcházející jarní období.

Za SDH Dáša a Jana



23Dolněmčanský zpravodaj

FK Dolní Němčí
Naše týmy se od ledna připravují na jarní zápasy především 

v  domácích podmínkách. Tréninkové jednotky mají 2x až 
3x týdně doplněná o  přátelská utkání. K  přípravě využíváme 
školní hřiště, tělocvičnu a posilovnu v kabinách. 

Přípravky a žáci jezdí na halové turnaje.
A tým je přihlášen na turnaj do Uherského Brodu, který se 

hraje od 11. 2. 2023.
Začátek jarní sezóny bude zahájen zápasem A  týmu 

v Nedachlebicích 26. 3. 2023.
10. Února proběhla Valná Hromada, kde proběhlo doplnění 

členů do našeho výboru.
Výbor FK: předseda - Ludvík Zimčík, sekretář - Marek 

Cmol, pokladník - Milan Zelinka, členové - Zdeněk Fibichr, 
Martin Mikulec, Zdeněk Kadlček, Josef Šmehlík, Jan Salát.

Už nyní se připravujeme a plánujeme oslavu 90 let fotbalu 
našeho klubu, která se bude konat 24. 6. 2023.

Věřím, že naše týmy budou dobře připraveny do odvetných 
bojů a budou nám i všem fanouškům dělat jen radost 😊

Článek napsal: Ludvík Zimčík

ML přípravka

ML žáci 

ST přípravka

ST žáci 
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Na počátku byli hráči rozděleni do čtyřech skupin, ze kterých 
následně postupovali čtyři hráči do play-off. Celkovým vítězem 
se stal Ríša Hořčica, který ve finále udolal Josefa Janču. Poražení 
ze semifinále a tudíž na třetím, resp. čtvrtém místě se umístil 
Antonín Tinka a Josef Kolísek. V soutěži veteránů se zúčastnilo 
celkem 9 hráčů včetně starosty obce Ing. Františka Hajdůcha, 
kteří ukázali, že ani s  přibývajícím věkem se stolnětenisové 
dovednosti nezapomínají. Medailové umístění turnaje 
veteránů: 1. místo – Petr Stojaspal, 2. místo - Antonín Ježek, 3. 
místo Ludvík Bobčík. 

Letos jsme v oddíle poprvé pořádali 0. ročník KST DN Cup 
mezi všemi členy oddílu. V celkovém počtu 16 zúčastněných 
mohly být viděny opravdu skvostné výměny. I přes neúprosnou 
snahu všech našich borců se vítězem mohl stát jen jeden. 
Vítězem 0. ročníku KST DN Cup se stal Karel Orlovský, který 
ve finále dokázal porazit Dušana Kubeše. 

V  tradiční den 28. 12. 2022 se uskutečnil již 22. ročník 
O  NEJLEPŠÍHO DOLNĚMČANA ve  stolním tenise, který 
se hraje pod záštitou starosty obce Ing.  Františka Hajdůcha, 
jenž nechyběl ani letos. Turnaje se účastní nejlepší současní 
hráči a odchovanci našeho oddílu. 22. ročník vyhrál Miroslav 
Janča, který porazil ve finále Luďka Jančářa v poměru 3:0. Další 
pořadí tohoto turnaje 3 – Karel Orlovský, který v  semifinále 
podlehl vítězi Mirku Jančovi v poměru 1:3, 4 – Lukáš Žmolík, 
5 – Marcel Smetana, 6 – Jan Ježek, 7 – Jirka Brázdil, 8 – Dušan 
Kubeš. 

 

OHLÉDNUTÍ ZA TURNAJI  
VE STOLNÍM TENISE 

Po dvouleté covidové přestávce mohl Klub stolního tenisu 
Dolní Němčí uspořádat všechny tradiční vánoční turnaje 
ve stolním tenise pro neregistrované hráče a dále již 22. ročník 
turnaje ve  stolním tenise O  nejlepšího Dolněmčana. Dovolte 
mi proto krátké ohlédnutí k těmto tradičním akcím.

Tradice vánočních turnajů ve stolním tenise neregistrovaných 
hráčů přitom spadá v naší obci na počátek 80-tých let. Cílem 
je nejenom, aby si zahráli stolní tenis hráči všech generací, ale 
zejména u  turnaje žáků najít další talenty a  žáky, kteří by se 
chtěli naučit a zdokonalovat v tomto sportovním odvětví.

Dne 23. 12. 2022 se uskutečnil turnaj neregistrovaných žáků 
a  žákyň. I  když se turnaj pořádal se slabší účastí, na  kvalitě 
a snaze neregistrovaných hráčů to nikoliv neubralo. Bez porážky 
se na  prvním místě umístil Richard Tinka, kterému srdečně 
gratulujeme k výhře. Za ním se na druhé příčce umístil Filip 
Skopal, kterému na třetím místě šlapal na paty Matyáš Jančář. 
Na  prvním místě za  stupněm vítězů se umístil Míša Zimčík. 
Všem klukům gratulujeme a těší nás jejich zájem o stolní tenis.

Po turnaji neregistrovaných žáků jsme přistoupili k turnaji 
registrovaných žáků a  žákyň. Zde již byli chlapci a  slečna 
rozděleni do dvou skupin na starší a mladší. Po bojích a mnoha 
pětisetovými zápasy se vítězem skupiny A, tedy starších 
žáků, stala Anetka Ježková, která ani jednou neokusila chuť 
prohraného utkání. Na  druhém místě se za  Anetkou umístil 
Tadeáš Kadlček, který s  Anetkou prohrál 2:3. Na  posledním 
medailovém umístění skončil Marťa Kubeš, který porazil Áďu 
Ježka a poslal jej tak na čtvrtou příčku.

Ve  skupině B, mladších žáků, tabulku nekompromisně 
ovládnul Jindra Kubeš, který bez jediné porážky, avšak 
po  pětisetovém boji, skončil na  vítězném prvním místě. 
Na druhé příčce se umístil Honza Ježek, který po vzájemném 
zápase předběhnul Dominika Flasara, který se umístil na třetím 
místě. Na čtvrtém místě se umístil Kristián Brencus a jako pátý 
uzavíral skupinu mladších žáků Jindra Prajza. Všem hráčům 
gratulujeme k  předvedeným výkonům a  těšíme se na  další 
turnaje, na kterých nám předvedou, jak se postupně zlepšují.

Poprvé, a  to netradičně, jsme uspořádali Vánoční turnaje 
neregistrovaných mužů a veteránů ne na Štědrý den, jak bývalo 
zvykem, ale v odpoledních hodinách dne 23. 12. Tato inovace 
vedla ke zvýšení návštěvnosti turnaje a tím pádem k nabitější 
a  plnější atmosféře. V  celkovém počtu 22 chlapů, kteří 
předvedli mnohdy nevídané výměny, bylo o zábavu postaráno. 

Turnaj neregistrovaných mužů a veteránů

Účastníci 22. ročníku O nejlepšího Dolněmčana

Mimo turnaje v  Dolním Němčí se naši borci účastnili 
v lednu letošního roku i turnajů přespolních. Prvním turnajem 
byly Okresní přebory v Ostrožské Nové Vsi, které ovládnul náš 
borec Antonín Uher a zvítězil tak v soutěži jednotlivců, když 
ve finále porazil Libora Oharka z Kunovic. V soutěži čtyřher 
naši kluci Antonín Uher a  Josef Kolísek bohužel podlehli 
v semifinále dvojici Martin Jančík a Tomáš Mořický. Na dalším 
turnaji, a  to Krajských přeborech ve  Slavičíně, jsme sklízeli 
více úspěchů. V soutěži dvouher mužů se na děleném třetím/
čtvrtém místě umístil Mira Janča. Ve  smíšených čtyřhrách 
se na  prvním místě umístili Mira Janča a  Anetka Ježková 
(Dolněmčanka hájící barvy KST Hluk), kteří ani jednou 
neprohráli. Na děleném třetím/čtvrtém místě se umístil Josef 
Kolísek a Zuzka Štipčáková (rovněž Dolněmčanka hájící barvy 
KST Hluk). A ve čtyřhrách mužů se na druhém místě, po útlém 
finálovém boji, umístili borci našeho KST Mira Janča a Lukáš 
Žmolík. Všem našim reprezentantům srdečně gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí do dalších bojů. 
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DOMÁCÍ ZABÍJAČKA
Jak se kdysi žilo, dokládají vzpomínky našich předků. 

Převážně se pracovalo na polích a staralo se o zvířata. A to od jara 
do podzimu. Ale co v zimě? Ženy tkaly, vyšívaly, drápaly peří 
a muži zajišťovali teplo domova sekáním dřeva. Jedna činnost 
se dělala opravdu jen v  zimním období. Domácí zabíjačka. 
Dříve každoroční rodinná akce skoro ve všech domácnostech. 
Dnes se stává vzpomínkou a vlastně i folklorem.

Jsem z rodiny řezníka Josefa Krhovského, který zabíjel vepře 
celou zimu. Pamatuji si na jeho kalendář popsaný od listopadu 
do  března rodinami s  termínem porážky zvířete. Jednalo se 
o čtvrtky, pátky, soboty a neděle, a to někdy      i 3 vepře za den. 
Prase měla snad každá rodina. Byla to taková zimní tradice. 
Jedna rodina dělala zabíjačku v  jednom termínu a  nejbližší 
příbuzní přišli pomáhat. Další týden byla zabíjačka u  druhé 
rodiny a  zase všichni přišli. A  tak bylo celou zimu o  zábavu 
postaráno. Tím měli zásoby masa a  zabíjačkových specialit 
skoro na celý rok. Dnes se tato akce u nás v dědině koná jen 
sporadicky. Řezník by se ještě našel, ale chovatelé prasat již 
skoro vymřeli. Jak tato akce probíhala a co vše bylo potřeba?

Vstávat se muselo za svítání, když bylo více prasat, tak ještě 
za  tmy. Nejprve byla taková uvítačka – štamprle a  vdoleček. 
Dala se vařit voda v kotli na spařování. Chlapi vyvedli z chlévka 
prase za  ohlávku. Někdy se stalo, že se vysmeklo a  běhalo 
po  dvoře, ale stejně svému osudu neuteklo. Na  řadu přišel 
řezník, který měl střelnou zbraň s  náboji a  přiložil ji zvířeti 
mezi oči. Střela musela být přesná, aby se prase svalilo na zem. 
Pak podřízl lalok, ze kterého vytékala ještě teplá krev do velké 
mísy. Musela se ručně promíchávat, aby se netvořily žmolky. 
To většinou dělala velmi povolaná osoba – babička. Pak se 
zvíře zvedlo na žebřík podložený dřevěnými „kozami“. Prase se 
posypalo žlutou živicí a polilo horkou vodou. Vzaly se žufany 
a škrabky a odstraňovaly se štětiny. Následně se za nohy pověsilo 
na kladce a rozřezalo břicho, ze kterého se vyndaly vnitřnosti. 
Pak se uřízla hlava a odřezalo sádlo. Prase se rozseklo na půlky 
a postupně bouralo ještě na menší porce. 

A co dělaly ženy? Hlavně musely naloupat spoustu česneku 
a cibule, uvařit zeleninu a kroupy. Taky se staraly o občerstvení. 
Nejčastěji se pil čaj s rumem a jedli vdolečky. Jak někteří říkali: 
„Nejlepší na zabijačce byly vdolečky.“ Ono celý den pracovat 
s masem a pak jíst je moc. Jako první se zpracoval mozeček. 
U nás na cibulce s vejci a přímo na chlebě.

Rozporcované maso se začalo zpracovávat. Hlava se dala 
vařit. Střeva se několikrát proplachovala a  sádlo se nakrájelo 
na kostky. Z krve se uvařila polévka „obarovica“, která se jedla 
s  vařenými kroupami. Uvařená hlava a  vnitřnosti (játra) se 
jedli s křenem a chlebem. Část masa se dala péct k pozdějšímu 

Krajští přeborníci ve smíšené 
čtyřhře – Ježková A., Janča M.

Na krajských a republikových 
turnajích reprezentují náš 
oddíl i  naši žáci. Na  krajské 
úrovni již mají účast na  6-ti 
z  celkem 8 bodovacích 
turnajích. Jedná se o  turnaje, 
které nejsou rozděleny podle 
věkových kategorií, ale podle 
úrovní na  sk. A  a  B. I  díky 
pravidelným tréninkům naši 
žáci stoupají v  žebříčcích, 
když v  nejmladší kategorii 
patří v  průběžném pořadí 
krajského žebříčku 1. místo 
Martinu Kubešovi, v  mladších 
žácích 7. místo Tadeáši 
Kadlčkovi. Na  republikových 
turnajích v  letošní sezóně 
reprezentují náš oddíl 3 hráči. 
Dalšího dílčího úspěchu 
dosáhl Martin Kubeš, který se 
umístil na  turnaji ve  Valticích 
v  kategorii U-11 na  třetím 
místě. Na stupně vítězů dosáhl 
i  Tadeáš Kadlček na  turnaji 
ve Vlašimi v kategorii U-13 sk. 
B, kde obsadil 2. příčku.

  
2. místo U13 Vlašim 

                          – Kadlček T.

Žáci našeho KST na U13 Vlašim 

O výsledcích a průběhu probíhající mistrovské sezóny Vás 
budeme informovat v dalším čísle zpravodaje nebo je můžete 
průběžně sledovat na níže uvedeném odkazu:

https://stis.ping-pong.cz/oddil-420710005/svaz-420107/
rocnik-2022/soutez-4827

Na  závěr si dovoluji za  oddíl stolního tenisu KST Dolní 
Němčí poděkovat všem těm, kteří přispěli věcnou cenou či 
finančním darem na  tyto tradiční turnaje. Poděkování patří 
i  všem hráčům a  příznivcům, kteří se těchto akcí zúčastnili 
a podpořili je.

za KST Dolní Němčí, Josef Kolísek

malba Josef Cmol
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Příprava sezóny poštovních 
holubů do posílení chovu  

a testovacích stanic
Pro chovatele poštovních holubů je únor a březen magickým 

měsícem. Důraz je kladen na jednotný začátek chovné sezóny, 
kdy ve  stejném období nasedají všechny páry na  vajíčka. 
Zvykem bylo nechat nasedat poštovní holuby v  době kolem 
svátku Josefa (19. 3.), ale v  posledních letech se díky teplým 
zimám termín posouvá spíše ke konci února a začátkem měsíce 
března. 

Důležité je, aby první líheň byla stejně stará, jen tak lze 
vytvořit hejno silných závodníků. Trénovat se začíná již 
od  vyhození druhého ručního letkového peří, tedy ve  2 
měsících života. 

Chovatelé, kteří se rozhodnou začít se zahájením sezony 
v  únoru, zpravidla hovoří o  období kolem sv. Valentýna 
(14. únor). Nezačíná tím přímo hnízdění, ale proces tvorby 
(sestavení) chovných párů, jenž do  hnízdění samovolně 

přechází. Sestavení párů patří k  nejdůležitějším činnostem 
celého roku, právě tam se projeví zkušenosti, cit a předvídavost 
holubáře. Výběr partnera můžeme nechat i  na  náhodě nebo 
na  tzv. přirozeném výběru, ale obvykle využíváme metodu 
cílevědomého výběru.

Páry sestavujeme na základě znalosti a závodních výsledků, 
když sledujeme zejména schopnost předání žádoucích genů 
na potomstvo.

Pokud se vše povede, dají se očekávat silná holoubata, 
s  kterými můžeme závodit i  na  mezinárodních soutěžích. 
Tyto soutěže se nazývají Testovací stanice poštovních holubů. 
Testovacích stanic se může zúčastnit každý chovatel, který 
se registruje a  zaplatí startovací poplatek za  každé holoubě. 
Chovatel tedy dodá holoubata ze svého chovu, ale poprvé 
vzlétnout až z holubníku testovací stanice. Testovacích stanic 
se zúčastní stovky chovatelů z několika států. 

Tyto přihlášená holoubata trénují a  následně závodí 
z  jednoho holubníku, kde mají stejné podmínky (místo 
vypuštění a místo doletu ze závodu).

Těchto závodů holoubat se zúčastnili i  naši dva chovatelé 
z Dolního Němčí. 

V roce 2022 byl úspěšný chovatel pan Petr Jakubčík, který 
se přihlásil do  testovací stanice Tatry Derby (SK) a  testovací 
stanice Řečany nad Labem (CZ), kde jeho holoubata doletěla 
na těchto místech:

TS Tatry Derby:
- holoubě C2-22-0249-151 Eliška 
- celkový počet přihlášených holoubat 1561 ks
- finále 520 km – 42. místo
- celkově 8. ESO celé TS

TS Řečany nad Labem:
- holoubě CZ-22-0249-152
- celkový počet přihlášených holoubat 1238 ks
- finále 520 km – 23. místo
- celkově 18. ESO celé TS

D a l š í m 
chovatelem, který se 
účastní testovacích 
stanic je pan Radek 
Bartoš, kterému 
doletělo holoubě 
v  roce 2022 na  97. 
místě v  konkurenci 
1238 holoubat TS 
Řečany nad Labem. 

Za  velkým 
úspěchem tohoto 
chovatele byl rok 
2016, kdy jeho 
holoubě doletělo 
ve  finále na  11. 
místě a  celkově 
skončilo na 4. místě 
celkového součtu 
doletů ze všech 
závodů TS Talent 
Quatro. 

V tomto roce se TS zúčastnilo 230 chovatelů z 15 států. 
Dalším velkým úspěchem byl rok 2021 v  TS Řečany nad 

Labem, kdy jeho holoubě doletělo ve finále na 19. místě. 

obědu. Co se nesnědlo, se dále zpracovalo. Vařené maso a játra 
se nakrájela na  kostky a  udělala se tlačenka. Zbylé maso se 
umlelo na  mlýnku, přidalo koření, krup a  zhotovily se jelita 
a  jitrnice. Všechny tyto dobroty se skladovaly v  chladné 
místnosti. Nejdéle trvalo škvaření sádla v kotli. U nás to nejlépe 
ovládala právě babička.

A co děti? Ty se měli nejlépe. Hotové dobroty se rozdělily 
a rozdávaly po známých a sousedech. Za to se dostala nějaká 
korunka, která se dětem hodila. Nošení výslužek se dělalo 
„na oplátku“, tzn. když vy nám, tak my vám.

V  podvečerních hodinách je konečně vše zpracováno, ale 
ještě ne hotovo. Všechno nádobí je potřeba poumývat. Myčky 
nebyly a ani by se tak velké hrnce a mísy do ní nevešly. Tak se to 
mylo ve vaně. Nakonec ještě zamést a umýt podlahu. Konečně 
je vše, jak má být.

Jako děti jsme zpívaly: „Už je to uděláno, už je to hotovo, 
máme maso a zas maso, k tomu velké jelito.“

Po odvedené práci si všichni sedli k jednomu stolu a jedli. 
Ovarovou polévku, zabíjačkovou omáčku nebo brambory 
s  pečeným masem, vdolečky a  hodně se to zapíjelo. Že bylo 
veselo, věděli všichni v  okolí, z  domu se totiž ozýval zpěv 
písniček.

Tak to kdysi bývalo. Krásná společenská akce, soužití 
rodiny a pomoci. To už se asi nevrátí a zůstane to jen v našich 
vzpomínkách a  na  rodinných fotografiích. Tak odchází část 
naší historie.

  Jana Fibichrová

zabíjačka  
v Dolním Němčí 
rok 1988
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Zahrádkáři 
V lednu jsme zahájili činnost 23. ročníkem Koštu slivovice. 

Loňská sezóna byla sice téměř bez modrého ovoce, ale každý 
má doma zásoby starších ročníku. A  tak to byl košt náročný 
na hodnocení.

V  únoru jsme si nachystali malou zabíjačku, jen tak pro 
dobrou náladu, pochutnání a vzájemné posezení.

V  březnu budou naše ženy aranžovat velikonoční misky, 
které pak budou k vidění na velikonoční výstavě.

cdfa VELIKONOČNÍ VÝSTAVA cdfa

Neděle 2. dubna 2023, od 14.00 hodin v přísálí KD.
- Velikonoční aranžmá 
- Vejce, kraslice
- Výrobky dětí z MŠ a ZŠ
- Ukázka malování kraslic
- Medové výrobky 

Těšíme se na Vaši návštěvu! Zahrádkáři.

Napsala Alena Angelina Světinská

Český svaz včelařů 
ZO Dolní Němčí

Český svaz včelařů, z. s., má dlouhou 
a bohatou historii, kterou se může pochlubit 
jen málokterý svaz. V loňském roce Český svaz včelařů oslavil 
již 150 let od svého založení.

Základní organizace ČSV Dolní Němčí byla založena v roce 
2020 a  sdružuje včelaře z  obcí Horního Němčí, Slavkova 
a  Dolního Němčí. Aktuálně máme 39 členů, kterým na  49 
stanovištích přezimovalo 389 včelstev, z toho přímo v Dolním 
Němčí 16 včelařů obhospodařuje 175 včelstev.  

Po  začátcích, které poznamenala covidová opatření, se 
nám podařilo uspořádat pro své členy několik přednášek 
na téma léčení včel a také v loňském roce zájezd na Včelársku 
paseku v  Královej pri Senci na  Slovensku. Tady nás otec 
a  syn Moravčíkovi seznámili nejen s  historií skanzenu, ale 
i  netradičním využitím včelích produktů a  jejich účinky 
na  lidský organismus. V  letošním roce bychom se rádi více 
dostali do povědomí našich spoluobčanů, kterým se budeme 
snažit, v  rámci účasti na  plánovaných akcích v  jednotlivých 
obcích, přiblížit práci včelaře i  vlastnosti a  využití včelích 
produktů. 

za ZO Dagmar Bahulová

TS Řečany nad Labem:
- holoubě CZ 21-0249-340
- celkový počet přihlášených holoubat 1473 ks
- finále 505 km – 19. místo 

TS Talent Quatro:
- holoubě CZ 16-0249-500
- celkový počet přihlášených holoubat 1364 ks
- finále 419 km – 11. místo 
- TIME ESO 4. místo (součet času doletu z 5ti závodů 
   a 3 tréninků, 70-419 km)

Podle počtu 
o d l e t ě n ý c h 
k i l o m e t r ů 
při závodech 
můžeme vidět, 
že v  testovacích 
stanicích jsou 
holoubata opravdu 
v  plném nasazení. 
Při klasických 
závodech OS 
holoubata uletí 
podstatně méně. 

Budeme našim 
chovatelům držet 
palce a  doufáme, 
že se jich 
do  mezinárodních 
soutěží v  další 
sezóně přihlásí 
daleko více. 

Za místní spolek chovatelů poštovních holubů 
Radek Bartoš 
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Misijní klubko v novém roce
Vstupem do nového roku jsme začali poznávat další zemi – 

Ameriku. Tato země je spojená s misijní červenou barvou. Jako 
barva pleti původních osadníků a jako oheň víry, kterou sem 
přinesli misionáři. Touto barvou se zbarvilo i  naše oblečení 
a různé věci, v kterých jsme přišli do klubka. Taky jsme prožili 
karneval v  maskách amerických filmových a  pohádkových 
postav. V březnu naše cesta povede po asijských zemích v barvě 
žluté, např. Srí Lanka, Filipíny, Bangladéš apod. 

Další aktivitou je hraní „Člověče“ v  Charitním domě 
a  zapojení se do  „Batůžkového projektu“, kdy za  vybrané 
společné peníze koupíme školní vybavení pro děti do Afriky. 
Jsme zaregistrováni v hnutí Mary´s Meals a mohou se k nám 
přidat i  celé rodiny. Už potřetí organizujeme největší akci 
„Během a chůzí pro Domácí hospic Antonínek“. Letos se koná 
v sobotu 22. dubna, na který vás srdečně zveme.

Misijní klubko

    Připomenutí starých časů, aneb pokračování příště.

. 1999
V  tomto roce předal vedení ČZS DN František Šimčík 

Antonínu Richtrovi. Ten dal vzniknout nové tradici, nultému 
ročníku ,,Koštu vína”.

V červnu proběhla Výstava květin a společné opékání buřtů. 
Na zájezd se jelo do Olomouce. 

Na podzim Výstava ovoce a zeleniny. Byla oplocena zahrada 
a osvětlena pergola.

. 2000
Obecní úřad rozhodl o  zrušení Osady u  Svitu. Důvodem 

je výstavba podnikatelských aktivit. Zároveň nám přislíbili 
náhradní pozemek. Členové, kteří měli v osadě stromy, budou 
odškodnění finančně ze strany podnikatelů.

V květnu se konal druhý Košt vína. 
Je-li jsme na výstavu lilií do Olomouce.
Uspořádali jsme Výstavu ovoce a zeleniny. 
V prosinci proběhl první Košt slivovice.

Výpis z kroniky ČZS
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Unikátní památka  
v kostele sv. Filipa a Jakuba 

Na Bílou sobotu přicházejí věřící do kostela k Božímu hrobu 
k tiché modlitbě. Farnost Dolní Němčí patří k několika málo 
místům, na kterých se staví mozaikový Boží hrob – unikátní 
památka, která se vzhledem k  době svého vzniku i  k  počtu 
dochovaných kusů v České republice řadí k raritám. 

Boží hrob znázorňuje skálu, kam bylo na  Bílou sobotu 
uloženo mrtvé Kristovo tělo. Jde vlastně o 14. zastavení křížové 
cesty. První Boží hroby se instalovaly už v 16. století, na konci 
18. století nařídil Josef II. jejich zákaz, ale během 19. století se 
znovu vracely do chrámů. A tehdy vznikla v Olomouci firma 
Zbitek, která začala s výrobou skládacích mozaikových Božích 
hrobů. Zakladatel firmy Eduard Zbitek navazoval na práci svého 
otce, skláře Antona Zbitka, autora vitráží a  lustrů v kostelích 
na Moravě či ve Slezsku. Rodinná firma Zbitek vyráběla nejen 
Boží hroby, ale i  mobilní oltáře a  lurdské jeskyně. Zákazníci 
si podle velikosti kostela nebo stavu kostelní pokladny mohli 
vybrat mezi různými typy oltářů v  několika velikostech 
i  variantách. Ty největší měly výšku 7,6 metru a  šířku 4,5 
metru. Všechny byly dodávány složené v dřevěných bednách, 
které se dobře a jednoduše přepravovaly a v nichž byly složené 
díly uskladněny po zbytek roku. 

Obliba těchto skládacích oltářů u  věřících v  celé tehdejší 
monarchii rychle rostla, prostřednictvím železnice se dostávaly 
nejen za  její hranice, ale i do zámoří. Potomci rodiny Zbitků 
žijící v  Německu, kam byli po  r. 1945 vysídleni, uvádějí, že 
mezi lety 1846–1914 bylo vyrobeno až 1000 kusů. Do dnešní 
doby se dochovaly pouze desítky exemplářů, které se nacházejí 
v Německu, Rakousku nebo na Slovensku. V České republice 
jsou k  vidění mj. v  Doudlebech, Kaplici, Rapšachu, Pasece, 
Černém v  Pošumaví, Velkých Opatovicích, Solopyskách, 
Hněvotíně, v  rožnovském Valašském muzeu v  přírodě nebo 
v Dolním Němčí. 

Zbitkovy Boží hroby propojují liturgii a  prvky lidové 
zbožnosti. Dominantou jsou barevné skleněné vitráže doplněné 
o malované prvky. Všechny Boží hroby se skládají ze tří částí. 

První část je adorace sv. Kříže (dva klečící andělé pod 
křížem). 

Druhá část je jeskyně (skála) s tělem Ježíše Krista. Skála je 
vyrobena technikou papírmašé, což je směs drceného papíru, 
vody, lepidla nebo škrobu, která se nanáší na  konstrukci 
nebo lije do forem. Po zaschnutí je výrobek kolorován (ručně 
obarven pro získání realistické podoby). Socha Krista je 
s největší pravděpodobností prací řezbáře a sochaře Františka 
Cellera. 

Třetí část se nachází pod mozaikovým křížem – jde 
o  dřevěnou schránku na  svatostánek, v  níž se uchovává 
Nejsvětější svátost. 

Celá konstrukce Božího hrobu je ze dřeva, které je 
z pohledové strany potaženo vrstvou novin slepených klihem 
a natřených černou barvou (tzv. koženkové noviny). V papíru 
jsou vyražené otvory, které jsou vyplněny skleněnými kameny 
připevněnými mosaznými drátky. Skla používaná na mozaiku 
si ve firmě Zbitek tavili i brousili sami. Vzhledem k odhadované 
době vzniku byly všechny kameny broušeny ručně a seskládány 
do  obrazců kříže a  andělů (existuje i  varianta s  květinami 
ve váze). Kameny lemují i hrob s ležícím Kristem. Pokud Boží 
hrob nesvítí, jsou kameny tmavé, po  rozsvícení září různými 
barvami. K osvícení se za dřevěnou konstrukci vkládaly lojové, 

později petrolejové lampičky, které svým blikotavým světlem 
oltář zezadu prosvětlovaly. Lojové lampičky vyráběl Konrád 
Zbitek, druhý syn Antona. Lampičky už dávno nahradilo 
elektrické osvětlení.  

Boží hrob v naší farnosti nemá po stranách postavy strážců 
ve zbroji, kteří na Pilátův příkaz drží stráž, aby Židé neukradli 
Kristovo tělo. Tuto povinnost vykonávají po celou Bílou sobotu 
místní ministranti. 

O tom, kdy se dostal Boží hrob do Dolního Němčí, neexistuje 
žádná zmínka.

U  P.  Petra jsem získala kontakt na  paní Janu Krejčovou, 
profesionální výtvarnici, která se historií a  mapováním 
dochovaných skleněných mozaikových oltářů zabývá již řadu 
let. Potvrdila mi, že ani ona nic nenašla. Je ale stoprocentně 
přesvědčena o  tom, že dolněmčanský Boží hrob byl vyroben 
firmou Zbitek, protože nikdo jiný takové oltáře nevyráběl. 
Domnívá se, že do  farnosti mohl být pořízen za  působení 
P. Martina Michny, který farnost spravoval mezi lety 1863–1870. 
Pokud by se podařilo tuto hypotézu potvrdit, patřil by tento 
oltář spolu s  obrazem světců na  hlavním oltáři k  nejstarším 
památkám místního kostela. 

Známa není ani částka, za kterou byl zakoupen, a zda byla 
spolu s oltářem pořízena i schránka na uchování svatostánku. 
Nynější schránka, do  které se vkládá monstrance, není zcela 
jistě původní. 

Mozaikový Boží hrob je unikátní památka, která se 
v našem kostele nachází asi sto dvacet let.

Připojuji prosbu p.  Krejčové - pokud byste našli doma 
fotografii, na které je Boží hrob, případně si vybavili jakoukoliv 
vzpomínku, prosí o sdílení. Shromažďuje informace k vydání 
publikace o  Božích hrobech a  chtěla by tam zahrnout i  oltář 
z naší farnosti. Více informací v Místní knihovně.  

  Jana Nováková

Otvírání betléma 2022
Tradiční Otvírání betléma se tentokrát mohlo uskutečnit 

bez různých omezení zcela naplno. Schola se Scholičkou 
nám ve  zpravodajství  TV Sión představila události, které se 
ve dnech Kristova narození staly. Svými písněmi a slovem otce 
Petra Hofírka jsme opět otevřeli vánoční dobu v naší farnosti.           

Erika Uhrová  
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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. 2023

VZPOMÍNÁME
Čas běží, ale láska  

a vzpomínky na  
milovaného člověka  
v srdci zůstávají.

Dne 22. 3. 2023 
by se dožil 100 let 
náš tatínek a dědeček 
pan František Krhovský. 
Nikdy nezapomeneme snacha 
Alena s rodinou a dcera Marie  
s rodinou.

.  Pozvánka na připravované akce:  
      březen – červen 2023 

31. 3.     Noc s Andersenem – Místní knihovna
31. 3.     Divadlo – KUBO – kulturní dům
  1. 4.     Ukliďme Česko 
  2. 4.     Velikonoční výstava – kulturní dům
23. 4.     Retroodpoledne – Retrobabky – kulturní dům
29. 4.     Předhodové zpívání MPS – kulturní dům
  6. 5.     Hody
  7. 5.     Hody  
13. 5.     Košt vína – kulturní dům
14. 5.     Akademie ZŠ a ZUŠ – kulturní dům
  3. 6.     Dětský den
16. 6.     Letní kino – FK
17. 6.     Pečení chleba – Muzeum Na Mlýně

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním zpravodaji 
schválený Radou obce Dolní Němčí 24. 5. 2021

Celá stránka    (A4) komerčního BA inzerátu 6 000 Kč
Půl stránky      (A5) komerč. BA inz. naležato 3 500 Kč
Čtvrt stránky   (A6) komerč. BA inz. nastojato 1 800 Kč
Osmina strany (A7) komerč. BA inz. naležato 800 Kč
Ostatní (větší/menší) formáty inzerátu  dohodou
Inzeráty typu hledám, pronajmu, prodám, koupím, děkuji:      
- pro občany Dolního Němčí 100 Kč
- pro cizí občany 500 Kč
Inzerce politických stran a hnutí NE

Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem. Ceny jsou včetně DPH.

. Vítání občánků
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Dětský karneval 18. 3. 2023

První občánek Dolního Němčí roku 2023 - David Šmíd
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Tříkrálová  sbírka

Farní  ples Pochovávání  basy

Tříkrálový  pochod  kolem  obce

Výstava  andělů  a  betlémů  v  knihovně


