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Vážení spoluobčané,
čas dovolených už je minulostí, dětem začínají školní 
povinnosti a my dospělí začínáme pomalu rekapitulovat, 
zda se nám daří plnit letošní plány, ať jsou osobní nebo 
pracovní.

U nás jsme v srpnu zahájili všechny tři letošní plánované 
akce. Práce na  parkovišti a  opravě komunikace naproti 
zdravotnímu středisku pokračují podle harmonogramu 
a do konce října by měly skončit. Rekonstrukce komunikace 
a chodníku v ulici Zahradní skončí do konce listopadu. Pro 
občany nejméně viditelnou, ale finančně nejnáročnější 
akcí je rekonstrukce technologie ČOV. V  době, kdy 
budete číst tento článek, bychom měli mít za  sebou 
nejsložitější část prací, které obnášely úplné odstavení 

provozu. Po opětovném spuštění čisticího procesu budou 
dokončovány zbývající práce a úplné uvedení do provozu 
plánujeme kolem poloviny listopadu. 

Na  začátku října začneme s  rekonstrukcí kuchyně 
v  restauraci Rozkvět. Nový nájemce by měl zahájit 
provoz v lednu. V září zahájíme ještě stavbu zděné garáže 
na  stadionu FK, která nahradí stávající plechový sklad. 
Protože končí funkční období současných zastupitelů, 
najdete ve zpravodaji také shrnutí naší činnosti a informace 
k volbám do zastupitelstva obce.

Přeji vám všem pevné zdraví a  také klidné a  pěkné 
podzimní měsíce.

Ing. František Hajdůch, starosta

Letošní padesátníci 
- ročník 1972
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mokřady ve Dřínku

ZTV ul. Polní II

stadion FK

výtah v ZŠ a ZUŠ

tělocvičny v ZŠ a ZUŠ - nová podlaha

oprava kotelny na KD

učebna fyziky v ZŠ a ZUŠ

ul. Školní - nová cesta

skatepark

Co jsme v uplynulém 
volebním období dokončili
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Z jednání Rady obce
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Výpis usnesení 80. schůze Rady obce  
konané dne 6. 6. 2022 v kanceláři obecního úřadu.

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

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

Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- žádost p. TM, Dolní Němčí o prodloužení nájemní smlouvy 

na byt č.15 od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024
- zařazení žádosti p.  PF, Dolní Němčí  o  pronájem obecního 

bytu v Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p.  RN a  JH,  Dolní Němčí o  pronájem 

obecního bytu v Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- žádost f. zumm, s.r.o., Dolní Němčí o pronájem části pozemku 

p.č. 2280/1 za  účelem provozování stánku se zmrzlinou 
v období od 1. 7. do 31. 8. 2022

- výpůjčku prostor muzea Na  mlýně, Dolní Němčí NK 
Dolněmčan, z.s. za účelem pořádání akce „Pečení chleba“ dne 
18. 6. 2022

- žádost ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí na nákup podlahového stroje 
pro úklid školy a  škrabky na  brambory do  školní jídelny 
z investičního fondu školy

- finanční příspěvek spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina, 
z.s., Veselí nad Morovou na pořádání akce ,,Slavnosti bratrství 
Čechů a Slováků na Javořině“ dne 31. 7. 2022

- finanční příspěvek p.  JZ, Veselí nad Moravou na 13. ročník 
akce „Na kole dětem

- program 18. zasedání ZO dne 23. 6. 2022 v  přísálí KD 
v Dolním Němčí

- MŠ Dolní Němčí výjimku z počtu dětí v 1 .- 3. třídě MŠ pro 
školní rok 2022-2023

- přidělení bytu č.102 v  DCHB Dolní Němčí p.  MČ, Dolní 
Němčí od 13. 6. 2022.

Malé ohlédnutí se 
za činností ve volebním 

období 2018–2022
Milí spoluobčané,
koncem září končí současným členům zastupitelstva obce 

jejich mandát, a  je proto dobré připomenout si, co jsme 
za uplynulé čtyři roky udělali, zda se naše obec zase posunula 
v  kvalitě života a  čím jsme za  tu dobu prošli. Než přejdu 
k rekapitulaci naší činnosti, musím zmínit to, co změnilo naše 
dosavadní jistoty a zvyklosti. Po prvních, téměř přehlížených 
varováních z konce roku 2019, u nás, ale i na celém světě od února 
2020 vypukla nevídaná epidemie covid-19, která ochromila 
všechny sféry života. Měla bohužel i mnoho tragických případů, 
kdy spousta z nás přišla o své blízké, přátele či spolupracovníky. 
Nastalo vynucené uzavření škol, omezení výroby, úřadů, 
a hlavně zdravotnictví bylo dlouho na hranici svých možností 
a  kapacit. Ani nyní po  dvou a  půl letech není všem potížím 
konec, a  proto musíme být pořád opatrní a  dodržovat různá 
omezení. Aby nebylo problémů málo, na  podzim roku 2021 
se objevily první problémy v energetice. Nejprve kvůli krachu 
některých dodavatelů v  naší zemi a  po  napadení Ukrajiny 
Ruskem vyvrcholila celoevropská energetická krize, v  rámci 
níž ceny plynu a  elektřiny dosáhly neuvěřitelných násobků 
původních cen. Zároveň s tím související inflace se blíží k 20 %. 
To znamená pro spoustu rodin velké existenční problémy, které 
se snad podaří co nejdříve zvládnout tak, aby se naše životy 
vrátily co nejblíže k původnímu stavu.

V roce 2019 jsme v základní škole kompletně modernizovali 
učebny fyziky a chemie, vybudovali výtah v učebním pavilonu 
a vyměnili technologii v plaveckém bazénu. Během prázdnin 
byly zrekonstruovány kotelny v  mateřské škole, na  bytovce 
č. p.  656, v  kulturním domě a  na  obecním úřadě. Tady nám 
pomohla dvoumilionová dotace za vítězství v soutěži Vesnice 
roku 2018. V říjnu jsme dokončili výstavbu tréninkové travnaté 
plochy na  stadionu FK. Na  podzim jsme vysadili větrolamy 
podél polních cest a  vybudovali dva mokřady ve  Dřínku. 
Pozemkový úřad dokončil a předal obci polní cestu kolem celé 
jižní části obce, včetně výsadby doprovodné zeleně.

V roce 2020 jsme zrekonstruovali komunikace a chodníky 
v okolí základní školy. Vysadili jsme další zeleň v extravilánu. 
Nových podlah se dočkaly obě tělocvičny v  základní škole. 
Koncem srpna jsme zahájili kompletní přestavbu kabin 
a tribuny na stadionu FK.

Rok 2021 byl nejprve ve znamení budování inženýrských sítí 
pro výstavbu rodinných domů. V červenci jsme dokončili práce 
v  ulici Vinohradská, kde jsme zasíťovali 19 pozemků. Hned 
poté jsme začali pracovat také v ulici Polní, kde jsme do konce 
roku připravili inženýrské sítě pro 21 pozemků. Na  podzim 
proběhla dosadba stromů podél hlavní silnice. V  listopadu 
byl dokončen skatepark vedle tréninkového hřiště. V prosinci 
bylo uvedeno do provozu zrekonstruované parkoviště naproti 
kulturnímu domu.

O akcích realizovaných v letošním roce jste si mohli přečíst 
v úvodníku na první straně.

Mimo uváděné investice nás stojí nemalé finanční prostředky 
údržba komunikací, zeleně a zajištění čistoty a pořádku v obci. 
Velké prostředky nás stojí zajištění likvidace odpadů, obnova 
a provoz veřejného osvětlení a také údržba a opravy obecního 
majetku. Trvale podporujeme společenský, kulturní a sportovní 
život v obci a všechny spolky, které tuto činnost zajišťují. Díky 

nim se u nás koná spousta akcí, které zpestřují život v naší obci. 
Děkuji také všem spoluobčanům za jejich dobrovolnou práci, 
které se ve svém volném čase věnují ve prospěch druhých.

Vážení spoluobčané, z  výše uvedeného je patrné, že 
zastupitelstvo splnilo většinu svých plánů, se kterými vstupovalo 
do  tohoto volebního období, i  když toto bylo poznamenané 
v  úvodu vzpomínanými neočekávanými problémy. Dařilo se 
nám opět získávat nemalé finanční zdroje jak z  evropských, 
tak i  národních dotací, díky čemuž jsme mohli naše plány 
realizovat. Hospodaříme bez zadlužení a  věřím, že tomu tak 
bude i v budoucnu, byť nás čekají nemalé výdaje spojené hlavně 
s cenami energií a jejich dopadem do dalších sfér naší činnosti. 
To, jestli současné zastupitelstvo řídilo obec podle vašich 
představ, musí posoudit každý sám za sebe. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem firmám, podnikatelům 
i občanům za podporu při rozvoji naší obce a věřím, že naše 
spolupráce bude pokračovat i nadále. 

Já osobně děkuji všem zastupitelům za  velmi dobrou 
a  korektní spolupráci, zaměstnancům obce a  ostatním 
spolupracovníkům za jejich práci pro obec a její další rozvoj.

Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Výpis usnesení 83. schůze Rady obce  
konané dne 27. 7. 2022 v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p.  JF, Pašovice o  pronájem obecního bytu 

v Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- cenovou nabídku projektové dokumentace p.  Ing.  SČ, DN 

na přeložku plynu v ulici Na Výsluní II. z důvodu rozšíření 
dané komunikace při její plánované rekonstrukci

- finanční odměnu ředitelce MŠ Dolní Němčí za  I. pololetí 
2022 dle přílohy

- smlouvu č: OT-001030073072/001- MOEL mezi obcí Dolní 
Němčí a  EG.D, a.s., Brno o  smlouvě budoucí o  zřízení 
věcného břemene pro umístění distribuční soustavy B2280/1 
– kabelové vedení NN na pozemku parc.č. 2280/1 v k.ú. DN

- odběr magazínu Patriot od společnosti Valachia Media, s.r.o., 
Vsetín

- vydání souhlasu zřizovatele s  realizací projektu „Šablony 
I v MŠ Dolní Němčí“ reg. č: CZ.02.02.XX/0022-002/0001162, 
který byl předložen do  Výzvy 02-22-002 Šablony pro MŠ  
a ZŠ I

- Výzvu a  zadávací podmínky pro výběrové řízení na  akci 
„Stavba hospodářského objektu“ v areálu FK na pozemku p.č. 
1291/5

- cenovou nabídku p. LB – Truhlářství, Dolní Němčí na výměnu 
regálů pro místní knihovnu Dolní Němčí

- Výzvu a  zadávací podmínky pro výběrové řízení na  akci 
„Částečná rekonstrukce restaurace Rozkvět“

- podání žádosti na dotaci z SFŽP ČR pro nákup elektromobilu
- finanční dar neziskové organizaci Za sklem o.s., Zlín.
 

Výpis usnesení 84. schůze Rady obce  
konané dne 15. 8. 2022 v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p. JM, Horní Němčí o přidělení bytu v DCHB 

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

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

Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p. MM, Uh. Brod o přidělení bytu v DCHB 

Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p.  AŠ, Praha o  pronájem obecního bytu 

v Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- od 1. 9. 2022 změnu ceníku za pronájem kulturního domu,  

Dolní Němčí
- pronájem restaurace Rozkvět, Dolní Němčí p.  MB, Dolní 

Němčí od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032
- Římskokatolické farnosti Dolní Němčí výpůjčku kulturního 

domu v  Dolním Němčí za  účelem pořádání Farního 
odpoledne dne 25. 9. 2022

- Římskokatolické farnosti Dolní Němčí pronájem kulturního 
domu v  Dolním Němčí za  účelem pořádání Farního plesu 
dne 4. února 2023

- dohodu mezi obcí Dolní Němčí a  Natures z.s., Brno 
na  provedení výsadby listnatých stromů na  pozemcích p.č. 
3233, 3234,  2923, 3740, 2296, 3173 z dotační výzvy 4/2021 
Národního programu Životní prostředí (NPŽP)

- cenovou nabídku firmy DN Group stav, s.r.o., Dolní Němčí 
na  akci „Stavba hospodářského objektu v  areálu FK Dolní 
Němčí na pozemku p.č. 1291/5“

Rada obce doporučila ZO schválit:
-  Zvěrečný účet a účetní závěrku obce Dolní Němčí za rok 2021 

bez výhrad
-  Rozpočtové opatření č. 1/2022 obce Dolní Němčí.

Rada obce vzala na vědomí:
- informaci starosty o  stavu dřevěné lávky na  cyklostezce 

ve směru Dolní Němčí – Hluk pod areálem f. Formika, s.r.o. 
a  vyžádala si konkrétní cenovou nabídku od  p.  SD, Horní 
Němčí, včetně rozpisu všech položek opravy.

Výpis usnesení 81. schůze Rady obce  
konané dne 10. 6. 2022 v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
-  výsledek výběrového řízení na akci „Místní komunikace ulice 

Zahradní“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo 
s vybraným dodavatelem, kterým je firma SVC – CORRECT,  
s.r.o., Bílovice.

Výpis usnesení 82. schůze Rady obce  
konané dne 27. 6. 2022 v kanceláři obecního úřadu.

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

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

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

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

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

od 1. 7. 2022
- nabídku firmy Envipartner, s.r.o., Brno-Štýřice na aktualizaci 

povodňového plánu
- finanční odměnu řediteli ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí za I. pololetí 

2022 dle přílohy
- cenovou nabídku p.  SD, Horní Němčí, na  celkovou opravu 

mostovky cyklolávky u kaple Sv. Anny
- dodatek č.1 ke  smlouvě o  dílo na  zhotovení projektové 

dokumentace na akci „Územní plán Dolní Němčí – změna č. 
1“ uzavřené dne 3. 12. 2020

- schvaluje cenové nabídky firmy Arvita, s.r.o.,Otrokovice 
na zpracování projektů „Obnova krajinných struktur – Dolní 
Němčí“, „Zelená clona u hřbitova“ a „Výsadba zeleně“. 

Rada obce pověřuje:
- starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Hydrogeologický 

průzkum na  p.č. 1292/10, k.ú. Dolní Němčí“ s  firmou 
EKODRILL, s.r.o., Zlín za  účelem následného vybudování 
studny.

Rada obce bere na vědomí:
- informaci projektanta p. DN, AQUADROP, s.r.o., Mysločovice 

k  připomínkám a  vyjádření k  vícepracím při modernizaci 
ČOV

- nabídku p.  JG, Praha na  možnost zhotovení pamětní desky 
místnímu rodáku p.  Františku Daňkovi, příslušníku slavné 
311. čs. bombardovací perutě RAF.
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Hodnocení naší obce 
komisaři Evropské soutěže 

obnovy vesnice 2020
Jen asi 1000 hektarů velká obec Dolní Němčí se nachází 

nedaleko hranic se Slovenskem na jihu České republiky a patří 
k Mikroregionu Bílé Karpaty. Má zhruba 3000 obyvatel. Jedna 
z dodnes zachovalých charakteristik obce je, že Dolní Němčí 
se jako velmi kompaktní struktura staveb rozprostírá v  okolí 
vodního toku. Rozšiřování zastavěného prostoru postupuje 
podle daného plánu územního rozvoje, pokračuje formou 
uzavřeného osídlení a  zohledňuje blízké nezalesněné okolí. 
K ochraně zemědělské půdy stejně jako k ekologické intervenci 
byly vysázeny již v  minulých letech i  stoletích větrolamy 
a remízky.

Rozvoj obce se během posledních 30 let věnoval různým 
úrovním: na  jedné straně je to samo společenství, které 
angažovaným a činorodým vedením spolu s široce sestaveným 
týmem, stávajícím se z  obecní rady a  zastupitelů mnohých 
spolků, své ideje, vize a  projekty nejprve rozvine a  na  závěr 
promění. Četné zastoupení místních spolků a institucí je také 
garantem toho, že žádosti i požadavky všech občanů/ občanek 
jsou zohledněny nezávisle na  jejich věku, pohlaví a  životní 
situaci. 

Vedle práce na  lokální úrovni se obec účastní i  mnohých 
regionálních a  nadregionálních projektů. Nejdůležitějším je 
spolek „Mikroregion Bílé Karpaty“, do  kterého obec náleží 
od  roku 2005. V  tomto seskupení zpracovávají starostové 
obcí spolu s  mnohými odborníky inovativní nápady pro 
region. Přitom se jedná stejnou měrou o  vytvoření moderní 
infrastruktury a  o  služby pro hospodářský rozvoj, pro 
energetické koncepty a pro zvyšování životní kvality. Prosazení 
stanovených společných cílů na regionální úrovni z velké části 
znovu přísluší jednotlivým obcím.

Po těžkých letech po politickém převratu zezačátku 90. let 
je dnes Dolní Němčí vzhledem k rozvoji obyvatelstva stabilní 
obcí a vykazuje dobrou věkovou pyramidu. Místní zásobování 
a sociální infrastruktura jsou – v porovnání se stejně velkými 

obcemi – na  vysoké úrovni. V  podstatě je k  dispozici vše, 
co je potřeba ke  každodennímu životu: obchody se zbožím 
každodenní potřeby, řezník, pekárna, péče o  předškolní 
děti a  zařízení pro základní vzdělání dětí a  mladistvých, 
pečovatelská služba a  mnoho jiného. Sociální služby jsou 
zajištěny obcí – zčásti s pomocí dobrovolníků, zčásti spoluprací 
s charitní službou. 

Za obdiv stojí především oblast vzdělávání: základní škola 
je mimořádná a zaměřená především jako zařízení celodenní, 
přičemž odpolední péče není jako dohled, nýbrž přináší 
žákyním a žákům díky kvalitnímu různorodému uměleckému 
a sportovnímu programu přidanou hodnotu. Systém vzdělávání 
sám o sobě je sice řízen státem, v Dolním Němčí je ovšem velmi 
inovativně propojen s  místními zařízeními a  organizacemi, 
a to znamená nejen vynikající možnosti pro děti a mladistvé, 
ale zároveň to posiluje středně- i dlouhodobě silnější spojení 
mladých lidí s jejich rodnou obcí. 

Významnou oporou pro život v obci jsou četné aktivní spolky, 
které jsou současně sociálním, kulturním a  společenským 
pojítkem. Zvláštní význam náleží přitom spolkům propojeným 
s  tradicemi. Tyto spolky nevznikly v  minulosti, ale zvyky 
a tradice zatraktivňuje i pro současnost. Krystalizačním bodem 
je domovské muzeum Na  Mlýně, které připomíná minulost 
a nabízí možnost setkávání. 

Vedení obce má kladný přístup k  dialogu se spoluobčany, 
kteří mimo jiné umožňují, aby plochy nutné k  rozšíření 
bydlení či podnikání, k výstavbě nadregionálních cyklostezek, 
k ekologickým opatřením a podobně byly v nezbytném případě 
převedeny obci. Rovněž energetický akční plán Dolního Němčí 
započatý v r. 2008 je založen na spoluúčasti občanů.

Vedle energetického akčního plánu byly a jsou stále aktuální 
témata jako tepelná úprava budov, výměna kotlů a  začlenění 
obnovitelných energií jako fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo. 
Bioplynová stanice z místního zemědělského družstva zajišťuje 
teplem 60 procent jeho spotřeby. Toto zemědělské družstvo, 
které vzniklo z dřívějšího JZD, obhospodařuje celkem asi 3000 
hektarů, z  čehož zhruba 900 hektarů je na  území Dolního 
Němčí. Družstvo nabízí 80 pracovních míst, a je tedy největším 
zaměstnavatelem v obci, ve které kladou velký důraz nato, aby 
bylo co nejvíce obyvatel zaměstnáno v místě. 

Obec Dolní Němčí se ukazuje jako živoucí životní prostor 
uprostřed Bílých Karpat a okouzlí nejen zájmem o děti a mladé 
lidi, nýbrž i  živým, společenským životem, který zajišťují 
převážně místní spolky.  

Dolnímu Němčí je udělena bronzová Evropská cena obnovy 
vesnice 2020 za  několik obzvlášť přesvědčivých vývojových 
projektů.  

- cenovou nabídku firmy RI Okna, a.s. Bzenec na výměnu 2 ks 
oken a  4 ks balkonových dveří na  bytovém domě čp. 656, 
Dolní Němčí

Rada obce souhlasí:
- s podáním žádosti ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí o finanční podporu 

do připravované výzvy pro ZŠ z Integrovaného regionálního 
operačního programu, s  předfinancováním projektu v  době 
realizace a  s  financováním spoluúčasti ve  výši 10 % a  dále 
souhlasí s  provedením technického zhodnocení majetku 
dotčeného realizací projektu a udržení výstupu projektu min. 
po dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 let od finančního 
vypořádání projektu.

Rada obce zamítá:
- žádost p.  Mgr.  VJ, VEROJE-DN, s.r.o., D. Němčí o  snížení 

nájmu na provozovně Pivnice a kavárny Na Mlýně,  D. Němčí. 

Rada obce odkládá:
- žádost p. Mgr. VJ, VEROJE-DN, s.r.o.,  D. Němčí o prodloužení 

nájemní smlouvy Pivnice a kavárny Na Mlýně,  Dolní Němčí.

NÁBOR DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ – 
poděkování

V  sobotu 6. srpna v  rámci „Štrúčkobraní“ proběhl nábor 
dárců kostní dřeně. Do  registru se zapsalo 40 osob s  velkým 
srdcem a  nadějí na  život všem nemocným. Stále hledáme 
a děkujeme za každého, kdo je pro Šimonka a další nemocné 
nadějí. 

Jsem od Hradišťa a jsem hrdá na naše Moraváky, že dovedou 
pomoci. Ještě jednou všem, kteří vstoupili, s  velkou úctou 
děkuji.

P.S. Polévka, kterou jsem ochutnala byla výborná, mám 
na ni chuť ještě dnes, děkuji. 

Zdenka Wasserbauerová
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Tentokrát něco o dusíku
aneb co má společného Haber-Boschova reakce, 

jezera na polích a žlutý lišejník?

I  když můžeme půdu považovat za  obnovitelný zdroj, je 
nutné si uvědomit, že čas potřebný k jejímu vytvoření je příliš 
dlouhý, než aby se mohly kompenzovat ztráty způsobené 
nevhodným hospodařením. V odborné literatuře se uvádí, že 
v krajním případě může trvat i  tisíce let, než ornice dosáhne 
přiměřené vrstvy, na  které lze úspěšně hospodařit. Velmi 
zjednodušeně se dá říci, že v přírodních podmínkách se půda 
tvoří rychlostí 1 cm za zhruba 100 let. V nevhodných, suchých 
oblastech to může trvat 300 a více let. 

text: Tomáš Mitáček foto: Lucie Mynářová

Člověk dokáže tento proces výrazně urychlit citlivým 
zemědělským obděláváním, kdy se 1 cm může vytvořit už za 30–
40 let, a v ideálních podmínkách se může zkrátit i na méně než 
20 let. Ale i tak je vznik půdy velmi zdlouhavý proces a je nejen 
zájmem, ale přímo povinností člověka o půdu a její úrodnost 
pečovat. Stav půdy je věc veřejná a týká se každého z nás, ať si 
to připouštíme, nebo ne. Mobilní telefony a umělá inteligence 
nám budou nejspíš k ničemu, když nebudeme mít co posnídat. 
Překotný růst populace na naší planetě s sebou nese stále vyšší 
nároky na produkční funkce zemědělství.

DOBRÝ SLUHA, ALE ŠPATNÝ PÁN
Před 100 lety německý vědec Fritz Haber objevil způsob 

získávání dusíku ze vzduchu.

O 30 let později jeho krajan Carl Bosch tento proces zdokonalil 
tak, že se dá bez nadsázky říci, že ovlivnili svět více než Hitler 
nebo Stalin. Oba pánové za  tento vynález získali Nobelovu 
cenu. Haber-Boschova reakce se dnes používá především při 
výrobě dusíkatých průmyslových hnojiv, které nahradily nitráty 
přírodního původu importované z  Chile, známé jako ledek. 
Pikantní je, že stejný vynález umožnil Německu získat během 
1. světové války dostatečný objem dusičnanů potřebných 
k  výrobě výbušnin. Výrazným zefektivněním zemědělské 
produkce a výroby potravin umožnila Haber-Boschova reakce 
doslova explozi lidské populace. Otevřela dveře jejímu nárůstu 
z  asi 1,6 miliardy v  roce 1900 na  současných 7,7 miliardy. 
V  kombinaci s  objevem ropy, vývojem zemědělské techniky, 
pesticidů a šlechtěním dokázala dusíkatá hnojiva zčtyřnásobit 
produktivitu zemědělské půdy. Velká část dusíku v  lidských 
tkáních má proto původ právě v Haber-Boschově procesu.

Rozsáhlé používání průmyslové fixace dusíku s  sebou 
bohužel přineslo i řadu neblahých následků na ekosystém naší 
Země. Samotná výroba dusíku ze vzduchu je velmi energeticky 
náročná, pro představu 1 kg dusíkatého hnojiva odpovídá asi 
1 l nafty. Haber-Boschův proces v současnosti ročně produkuje 
450 milionů tun dusíkatých hnojiv, převážně ve  formě 
amoniaku, dusičnanu amonného a močoviny. Při jejich výrobě 
se spotřebuje 3–5 % světové produkce zemního plynu, což 
odpovídá asi 1–2 % světové roční spotřeby energie. Kromě 
energetické náročnosti přispívá k dalším problémům v oblasti 
životního prostředí, jako je splach do  řek, rybníků a  jezer. 
Průmyslová hnojiva jsou jedním z  činitelů, kteří způsobují 
nepřirozenou eutrofizaci povrchových i pobřežních vod moří 
a  oceánů. Určitě jste si někdy odepřeli koupání kvůli zelené 
vodě plné sinic. Právě takový stav přírodních koupališť může 
být způsoben dusičnany a fosfáty. Další kapitolou je vyluhování 
dusičnanů a  dusitanů do  podzemních vod a  následná 
kontaminace zdrojů pitné vody. Ne každou vodu můžeme dát 
bez obav malým dětem. I  atmosférická depozice dusičnanů 
a  amoniaku ovlivňuje přírodní ekosystémy. Všimli jste si 
žlutých až oranžových povlaků na  větvích i  na  kůře stromů 
a keřů, které tam ještě nedávno nebývaly? Možná nejsem sám, 
kdo si lámal hlavu, proč se tam v  posledních letech objevily. 
Jsou to nitrofilní (dusíkomilné) lišejníky, které jsou živeny 
dusíkem obsaženým ve srážkách.

JEZERA NA POLÍCH, A PŘITOM SUCHO
Zmíněné problémy pocházejí zejména z nadužívání, neboť 

dusíkatá průmyslová hnojiva jsou všeobecně lehce dostupná 
a přinášejí velmi rychle výsledky. Dusíkaté hnojivo je pro rostliny 
rychlý zdroj energie, na  kterou reagují podobně jako člověk 
na cukr nebo na drogy. I když se rostliny na první pohled zdají 
být ve výborné kondici, opak je pravdou. Jsou na tom podobně 
jako drogově závislý člověk v  aktuálním „rauši“, po  kterém 
přichází „absťák“. Rostliny živené nadbytkem syntetického 

I N F O R M A C E 
K VOLBÁM
23. - 24. 9.

2022

Každý volič má k  dispozici tolik hlasů, kolik má členů 
zastupitelstvo dané obce, kde volič volí. V  Dolním Němčí se 
volí 15 členů.

1. způsob: VELKÝ KŘÍŽEK – vybrat celou kandidátku a dát 
jí jeden křížek u jejího názvu, tím kandidátce připadne všech 
15 hlasů. 

2. způsob: HLAS PRO KANDIDÁTKU + NĚKOLIK 
JINÝCH KANDIDÁTŮ: křížek u  kandidátky a  na  druhé 
kandidátce vámi vybraným kandidátům dát křížek před jméno. 
U zakřížkované kandidátky pak získají zbylé hlasy do celkového 
počtu 15 kandidáti dle pořadí na kandidátní listině.

3. způsob: HLASY PRO RŮZNÉ KANDIDÁTY: rozdělit 
max. 15 hlasů mezi kandidáty na obou kandidátních listinách.
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dusíku nejsou nuceny vytvářet plnohodnotné kořenové systémy 
a  hůře pak odolávají nedostatku vláhy a  dalším stresovým 
činitelům. Dlouhodobé nadužívání průmyslových hnojiv spolu 
s  pesticidy vedlo též k  jednostrannému vyčerpávání půdy, 
snižování obsahu organické hmoty v  půdě, snížení půdní 
mikrobiální aktivity a následně k neschopnosti půdy odolávat 
erozi. Jednostranné dodávání syntetického dusíku do  půdy 
způsobuje také rozplavování půdních drobtů a  vytvoření 
„zatmelené“ vrstvy v  podorničí, která zabraňuje vsaku vody 
do  hlubších vrstev. I  proto naše krajina trpí deficitem vody, 
i  když vydatně prší. Sucho bezpochyby není jen důsledkem 
zásahů člověka do agroekosystému. Určitě o  trošičku víc pálí 
sluníčko nebo se naše planeta na své dráze k němu o trochu více 
přichýlila, ale přiznejme si, že něco jsme také my lidé provedli 
s krajinou. Rozorané meze, špatné střídání plodin, meliorovaná 
pole, k tomu vysušené mokřady a narovnané vodní toky, to je 
komplex jednotlivostí, který je v důsledku zodpovědný za nižší 
obsah vody udržitelný půdou a celkově výrazně menší objem 
vody zadržené v krajině. Následkem je lehčeji ohřívaný povrch 
krajiny, přehřátý povrch generuje větší odpar a  navíc odráží 
vláhonosné srážky, a tak se to cyklí… Je to proces plíživý, ale 
těžko zvratný a často vede ke kolapsům. 

Za  posledních asi 60 let, co se intenzivně používají 
průmyslová dusíkatá hnojiva a  pesticidy v  celosvětovém 
měřítku, se sice podstatně zvýšily výnosy, ale změnila se 
výrazně kvalita a  funkce půdy a celkově krajiny. Půda vydrží 
velmi mnoho, má obrovskou setrvačnost, ale jak se říká – nic 
netrvá věčně. Zejména po  loňském, relativně vlhkém roce je 
markantně viditelné, jak půda a naše krajina ztratila schopnost 
nasávat vodu a  propouštět ji do  hlubších vrstev, a  sytit tak 
podzemní vodní rezervoáry. Od  podzimu stojí na  velkých 
plochách polí kaluže a  jezera nevsáknuté vody, a  to nejen 
na  jižní Moravě nebo v  Polabí. A  přesto hydrologové hovoří 
o hrozícím vodním deficitu. Co se to vlastně děje, jak z těchto 
problémů ven? Existuje nějaké řešení?

EKOLOGIE NA VZESTUPU?
O  ekologizaci zemědělství se mluví stále naléhavěji, ale 

faktické kroky, na globální úrovni, jsou zatím velmi pozvolné. 
Světlým bodem je ekologické zemědělství, které se svým 
celostním pohledem vnáší udržitelné způsoby hospodaření 
do  všech stupňů svého produkčního cyklu. Ekologické 
zemědělství se výše uvedeným problémům snaží bránit 
striktním zákazem používání syntetických hnojiv a pesticidů. 
Dusík do půdy dodává výhradně v organické podobě ve formě 
statkových hnojiv, zeleného hnojení a  řazením plodin, které 
dokáží samy fixovat vzdušný dusík v  symbióze s  bakteriemi 
na  svých kořenech. Pesticidy nahrazuje agrotechnikou, 
kontaktními přírodními látkami, biologickou ochranou 
a pestrým osevním postupem. Tato opatření jsou ekonomicky 
i  technicky nákladnější než prostá aplikace průmyslových 
hnojiv a  logicky se projevují ve  výsledné ceně bioproduktů. 
V  kostce řečeno, větší rozšíření ekologického zemědělství 
je pravým lékem na  výše uvedené bolesti. Potěšitelné je, že 
ekologické zemědělství vykazuje již více jak 40 let setrvalý růst. 
Není mnoho odvětví, které by v  tak dlouhé řadě nevykázalo 
žádný pokles. Asi to s námi není ještě tak zlé, i když se někdy 
„po čertech“ zdá, že se svět neodvratně řítí do záhuby. Naopak, 
ekozemědělství je zkušební laboratoří různých nových 
ekologických trendů v  zemědělství (nové rezistentní odrůdy, 
biologické přípravky na ochranu rostlin, moderní odplevelovací 
stroje, volné stáje a alternativy ke klecovým chovům atd.)

ČESKÁ POLE, LOUKY A HÁJE
V České republice připadá na jednoho obyvatele v průměru 

0,4 ha zemědělské půdy, to je pro představu přibližně půlka 
fotbalového hřiště. Z toho jsou tři čtvrtiny půdy orné. S tímto 
potenciálem patří Česká republika mezi šťastnější polovinu světa, 
která může mluvit o potravinové soběstačnosti, neboť s touto 
výměrou je pořád ještě schopna uživit svoji populaci. Asi 15 % 
z toho (z naší „poloviny fotbalového hřiště“) tvoří ekologicky 
obhospodařovaná půda, a  řadí tak naši republiku mezi státy 
s  nejvyšším procentem výměry takto obhospodařované 
půdy na  světě. Vyšší podíl má pouze Rakousko, Estonsko 
a  Švédsko. V  EU je ekologicky obhospodařováno v  průměru 
8 % evropského půdního fondu. Pro informaci, v  roce 2020 
bylo v  České republice oficiálně evidováno téměř 550 tis. ha 
ekologicky obhospodařované půdy, což představuje o něco větší 
plochu, než má Moravskoslezský kraj. Naše vysoké procento je 
trochu zkresleno tím, že jsou v něm zahrnuty i pastviny a luční 
porosty v horských a podhorských oblastech, které z principu 
nemá cenu nějak chemicky ošetřovat.

Není tajemstvím, že zemědělství pohánějí dotace, a  že 
v ekologickém režimu jsou o něco vyšší. Z rozložení poměru 
výměry luk, pastvin a orné půdy je patrné, že zde sehrály svou 
roli, neboť podíl výměry orné půdy ekologického zemědělství 
je jen 16 %. České ekologické zemědělství tedy prozatím hlavně 
pečuje o znevýhodněné horské a podhorské oblasti a produkuje 
masný skot, který se ale jen velmi málo prodává jako bio. Je 
smutné, že větší část biopotravin, které jsou k dostání na našem 
trhu, zatím pochází z dovozu. Tento ne úplně šťastný stav se 
snaží změnit dotační politika, která chce více podporovat 
pěstování na  orné půdě, zvláště speciální plodiny, včetně 
zpracování a  marketingu. V  blízké budoucnosti se snad 
podaří více podpořit výzkum, poradenství i  odbyt a  prodej 
bioprodukce. Tato opatření by měla přinést daleko širší paletu 
a hlavně množství lokálních bioproduktů a následně by se tyto 
změny mohly pozitivně projevit i v naší krajině a v kvalitě půdy. 
Víte, že tomuto trendu můžeme každý z  nás trochu pomoci, 
i  když nejsme zemědělci? Nevěříte tomu? Zkusme o  tom 
společně popřemýšlet.

KAŽDÝ HLAS SE POČÍTÁ
V  našem světě se hodnota věcí obecně vyjadřuje penězi. 

Na  peníze lze nahlížet i  jako na  imaginární hlasovací lístky, 
kterými každý den potvrzujeme, že to, co za ně dostáváme, je 
právě to, co chceme, a že tak je to správně. Zkusme se někdy 
zamyslet, jestli opravdu souhlasíme s  tím, jak daný produkt, 
který právě bereme z  regálu do  ruky, vzniká. Možná se pak 
ocitne v našem spotřebním koši více bioproduktů a možná si 
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ZŠ a ZUŠ
Na  slavnostní zahájení nového školního roku nás přišli 

pozdravit milí hosté: Mgr.  Veronika Ježková za  SRPŠ, 
Mgr. Vendula Šťastná za  školskou radu, Mgr. Libor Švardala, 
starosta Slavkova, Bohuslav Vávra, starosta Boršic u  Blatnice 
a Josef Tinka, místostarosta Dolního Němčí. 

Ve dvou prvních třídách své první školní krůčky absolvuje 
celkem 26 dětí. V  1. A  svoje svěřence přivítala paní učitelka 
Mgr.  Jana Staňová a  v  1. B Mgr.  Marcela Horká. 17 dalších 
nových žáků přichází zejména do 6. tříd z Boršic u Blatnice, 
Horního Němčí a Slavkova.

uvědomíme, proč mívají bioprodukty zpravidla o  něco vyšší 
cenu. Často se totiž stává, že hodnotu věcí zbytných dokážeme 
bez problémů ocenit a u těch zásadních, které prochází naším 
žaludkem a pomáhají stavět naše těla, už tak ochotní nejsme. 
Na vyšší cenu bioproduktů lze nahlížet i tak, že je v ní obsaženo 
i  naše poděkování za  environmentálně odpovědné chování 
jeho výrobců.

Tak vám i  sobě při tom běžném denním hlasování přeji 
šťastnou ruku!

P.S. Pokud se chcete k tomuto i dalším tématům ekologického 
zemědělstvé dozvědět více, sledujte stránky Českomoravského 
svazu zemědělských podnikatelů cmszp.cz, portály eagri.cz, 
lovimebio.cz nebo si přečtěte některou z knih geologa a klimatologa 
Václava Cílka. Spoustu zajímavých videí na  YouTube nabízí 
také projekt z{věda}ví Národního zemědělského muzea či kanál 
Bioinstitut Olomouc.

(text je převzat s laskavým svolením společnosti Sonnentor 
Čejkovice z magazínu Radost)

ČSOP Pantoflíček

V ZUŠ nový školní rok zahajujeme v počtu 240 žáků (139 
HO, 45 VO, 37 TO a  19 LDO) a  to znamená, že kapacita je 
naplněna do maxima. Bližší info o této součásti školy si můžete 
přečíst níže.

Na ZŠ je počet tříd i žáků v podstatě stejný jako loni. Tzn. 17 
tříd, 316 žáků. Do tří oddělení ŠD je přihlášeno zatím 85 dětí. 

Tak, jako každý rok, i letos dochází ke změnám v učitelském 
kádru. O  dceru Justýnku bude pečovat p.  uč. Kristýna 
Krchňáčková, na  její místo nastoupí Mgr.  Jan Daněk, 
Mgr. Františka Ježka nahradí Mgr. Veronika Haščáková, p. uč. 
Anetu Gajdůškovou nahradí další učitel ZUŠ Petr Kučera, 
DiS. Na  částečný úvazek se vrací p.  uč. Martina Kavalcová, 
a dlouholetou učitelku VV Alenu Růžičkovou vystřídá Markéta 
Popelková, M. A. V práci speciální pedagožky Mgr. Struhárové 
bude pokračovat Mgr.  Šárka Šupková. Těm, kteří odcházejí, 
děkuji za odvedenou práci a novým kolegyním a kolegům přeji 
hodně osobních i pracovních úspěchů.

Novými třídními učiteli se stávají kromě prvňáčků 
Mgr.  Jana Šaár Špaňhelová ve  4. třídě, Mgr.  Vít Černý v  5. 
B, v 6. A Mgr. Martina Kadlčková, v 6. B Mgr. Štěpán Míšek 
a třídu 9. A přebírá Mgr. Dagmar Bahulová. 

Všem přeji úspěšné vykročení do školního roku 2022/2023 
a  těším se na  spolupráci se všemi zaměstnanci školy, žáky, 
rodiči i zřizovatelem.

Mgr. Milan Kvasnička 

. Úspěch mladé fotografky
Terezie Kadlčková, žákyně 8. B, se zúčastnila 11. ročníku 

fotografické soutěže Chemie objektivem. Tématem letošního 
ročníku byly KARBOXYLOVÉ KYSELINY – jejich výskyt 
a  použití. Do  soutěže bylo zasláno 103 soutěžních fotografií 
z  19 základních škol a  9 středních škol Zlínského kraje. 
U  každého snímku bylo hodnoceno umělecké zpracování, 
název a chemický komentář. 
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Terka se se svojí fotografií „Poupě po  dešti“ umístila 
na skvělém 2. místě. Gratulujeme jí a přejeme další hezké fotky. 

 Mgr. Dagmar Bahulová

. Rodiče vítáni v 5. A
Ve  středu 22. června strávily děti z  5. A  odpoledne plné 

zábavy. Pro své rodiče a sourozence si připravily na stanovištích 

zábavné úkoly, po jejichž splnění vzniklo slovo DOVOLENÁ. 
Za odměnu si děti a rodiče opekli špekáčky. I počasí nám přálo, 
takže všichni byli spokojení. Nechybělo ani závěrečné společné 
foto. Touto akcí se děti rozloučily s  1. stupněm základní 
školy, takže jim přeji krásné léto plné příjemných zážitků 
a po prázdninách ať vykročí tou správnou nohou a ať se jim 
vše daří. 

 Mgr. Jana Šaár Špaňhelová

. Akce školního parlamentu
Školní parlament připravil pro žáky akci Den bez aktovek. 

Ve  středu 1. června mohli žáci přinést své školní pomůcky 
a učebnice v čemkoli jiném než v batohu. Oceňovala se hlavně 
originalita. 

Mgr. Martina Kadlčková

. Absolventské práce žáků 9. ročníku
Absolventská práce, kterou zpracovávají žáci 9. ročníku je 

jednou z forem ověření vědomostí, schopností a znalostí žáků 
končících základní vzdělávání. Její zpracování je povinné, 
vychází ze Školního vzdělávacího programu. Žák by měl 
zpracováním seminární práce prokázat tyto schopnosti 
a  dovednosti: schopnost samostatné práce, schopnost 
vyhledávat a  zpracovávat informace, schopnost napsat 
vlastní text (úvahu) na  dané téma, schopnost grafického, 
popř. výtvarného zpracování tématu, schopnost praktické 
práce na PC, schopnost prezentovat práci v MS PowerPointu. 
V letošním roce zvítězili tito žáci:

Adam Halík – Cimbálová muzika, Jana Kohoutková – 
Lukostřelba, Jana Kadašiová – Móda, Eliška Dohnalová – 
Móda, Denis Holzer- Motokros, Filip Macháček – Investování, 

Eliška Jurásková – Housle, Valerie Škařupová – Koně, Kryštof 
Šumšal – Zemědělství a Matěj Lebloch – Lezení. 

Mgr. Ľubica Ježková

. Rozloučení s deváťáky
Premiérové rozloučení se 44 žáky devátých tříd proběhlo 

na  obecním úřadě za  účasti vedení školy, třídních učitelů, 
starosty i matrikářky. Slavnostním projevem se v obřadní síni 
s  deváťáky rozloučil starosta Ing.  František Hajdůch i  ředitel 
školy Mgr.  Milan Kvasnička. Na  závěr každý z  žáků obdržel 
hezký upomínkový dáreček a my věříme, že se za rok uvidíme 
s novými deváťáky. 

Mgr. Milan Kvasnička

. Tábor SRPŠ
O  prázdninách se ve  dnech 15. - 19. 8. uskutečnil letos 

poprvé Příměstský tábor SRPŠ pro děti od  2. do  5. třídy. 
Program na  každý den byl pojatý formou různých her, 
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sportovních, hudebních a poznávacích aktivit. K dispozici jsme 
měli tělocvičnu, školní hřiště, školní dvůr a  školní družinu. 
Do plně nabytých dnů jsme zařadili i výtvarné činnosti, kdy si 
děti vyráběly tričko podle vlastní fantazie. Ve čtvrtek nás čekal 
výlet do  Horního Němčí. Zahráli jsme si oblíbený minigolf 
a v horkém počasí se zchladili v místním koupališti. Poslední 
den jsme zakončili velkou hrou hledání pokladu a oblíbeným 
Člověče, nezlob se s trochou akčnější verzí. Dětem se celý tábor 
líbil a těší se na další v příštím roce.

Chtěli bychom poděkovat kolektivu kuchařek ze školní 
jídelny, které se nám staraly o svačinky a obědy. 

Anna Uhrová

Z činnosti ZUŠ...

. Hudební besídky v květnu a červnu 2022 
V měsíci červnu proběhl zápis nových žáků a v hudebním 

oboru se uskutečnily také postupové zkoušky žáků hudebního 
oboru. Závěr měsíce patřil tradičním třídním besídkám. 
V  úterý 31. května se konala kytarová besídka žáků paní 
učitelky Michaely Pavelkové, na  které zahráli nejen žáci 
z Dolního Němčí, ale také z místa poskytovaného vzdělávání 
ve Strání. Ve  středu 1. června se představili žáci pana učitele 

Lukáše Frýborta, hrající na  kytaru a  také žáci paní učitelky 
Lenky Bednářové, kteří navštěvují hru na  klávesy a  klavír. 
Ve dnech 14. a 23. června 2022 se uskutečnily malé komorní 
besídky na  pracovišti v  Dolním Němčí. Vystoupili zde žáci 
paní učitelky Hany Miklášové, pana učitele Antonína Daníčka, 
Petra Kučery a také žáci Radima Vojtka z místa poskytovaného 
vzdělávání v  Boršicích u  Blatnice. Program byl obohacen 
o  vystoupení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ, který 
pod vedením paní učitelky Ireny Cigánkové připravil humorný 
příběh s názvem Tři dračí hlavy. 

. Studijní výsledky žáků a personální změny
Statistika prospěchu žáků ZUŠ vypadala takto: Prospělo 

s vyznamenáním celkem 197 žáků a prospělo celkem 7 žáků. 
Přípravné studium navštěvovalo 24 žáků. Na  konci školního 
roku 2021/22 jsme se rozloučili na ZUŠ s vyučujícím hudebního 
oboru, a  to Michalem Vackem, DiS., (změna pracoviště). 
Přejeme Michalovi mnoho úspěchů v činnosti zástupce ředitele 
v ZUŠ Morava Zlín a děkujeme mu za umělecký přínos naší 
škole v oblasti výuky dechových nástrojů. 

. Výtvarné tvoření a spaní ve škole 
V pondělí 13. června se v podvečerních hodinách sešli dívky 

a jeden hoch z nejstarších dětí 4. skupiny před budovou školy. 
Po krátkém zabydlení v  jedné z našich školních družin, jsme 
akci zahájili v  tělocvičně, sportovním zápolením ve vybíjené. 
Potom následovalo akční malování různými částmi těla na velké 
plátno v učebně výtvarné výchovy. Barva byla všude, ale krásně 
jsme si to užili. Po  setmění jsme se vydali do  prostor školy, 
abychom si ověřili naši nebojácnost při stezce odvahy. Někdo 
navrhl, abychom si zahráli v  té tmě na  schovávanou. To se 
dětem moc líbilo, protože známá zákoutí školy v noci vypadala 
strašidelně, tajuplně a  jinak než ve  dne. Kolem půlnoci jsme 
se vrátili do naší improvizované noclehárny a vzpomínali jsme 
na spaní před rokem. V ten osudný večer se přehnalo tornádo 
nad jižní Moravou a zpustošilo některé vesnice. My jsme tehdy 
24. 6. 2021 za  silného krupobití a  burácení větru seděli při 
svíčkách dlouho do  noci a  vůbec netušili, jaké hrůzy se pár 
desítek km od nás dějí. Krátce před spaním jsme si také zahráli 
oblíbenou detektivní hru Městečko Palermo. Tiché štěbetání 
ustalo až dlouho po  půlnoci. Ranní vstávání nebylo vůbec 
příjemné, ponocování se na nás pěkně podepsalo a po rychlé 
snídani jsme se rozešli do svých tříd. 

Druhá skupinka dětí ve  stáří 4.- 5 třídy měla domluvený 
termín 20. června. Také jsme se sešli u  hlavního vchodu. 
Na  schodech se hromadily karimatky, spacáky, krabičky 
s  dobrůtkami na  večer a  na  ráno. Co bylo nejdůležitější! No 



11Dolněmčanský zpravodaj

přeci dobrá nálada a úsměv na tváři děvčat i kluků. Opět jsme 
se zabydleli v družině, a potom hurá do bazénu. To měly děti 
slíbené za  jejich dobrou práci. Hry a  dovádění ve  vyhřátém 
bazénu nebraly konce, ale čekal nás další program. Posilněni 
dobrůtkami od  maminek, jsme si vyzkoušeli na  chodbě, kde 
už se pořádně setmělo, jak funguje stínové divadlo. Za pomocí 
baterky jsme rukama i  vlastním tělem vytvářeli na  stěnách 
strašidelné postavičky a  obrazy. Děti se do  toho tak vžily, že 
na stěně rozehrály celý příběh. Ani jsme nezpozorovali, že celá 
škola ztemněla a venku je už úplná tma. Svou odvahu si někteří 
vyzkoušeli tak, že sami prošli po  tmě určený úsek školních 
chodeb. Ne všichni našli odvahu. Do  hry na  schovávanou 
po tmě se už zapojili všichni. Kolem 23. hodiny jsme se vrátili 
na naše pelíšky a povídali si, co se nám líbilo za celý rok, co 
bychom si chtěli vyzkoušet v  dalším roce. Na  vyprávění 
strašidelných příběhů ani nedošlo, protože děti zmohla únava 
po  celém náročném dni. Ráno nás vítalo okny sluníčko, my 
jsme vše sbalili, uklidili a po snídani se rozprchli do svých tříd. . Léto s tancem aneb taneční kemp 

Dne 1. srpna 2022 odjela děvčata z tanečního oboru na tábor 
do  Starého Města, který probíhal v  prostorech ZUŠ. Tábor 
vedla p. uč. Veronika Kaštánková a Lucie Nováková. Tábor byl 
příměstský a trval 5 dní. První den probíhal v seznamovacím 
duchu a  děvčata se dozvěděla, že celý tábor proběhne 
ve stylu Mickey a Minnie. Každé ráno bylo zahájeno vláčkem 
a potom se nacvičovaly rozcvičky, jako vystoupení pro rodiče 
a  choreografie. Vyráběla se trička s  motivem Mickey Mouse, 
která potom bylo možné využít jako kostým na  závěrečné 
vystoupení. Dále se tvořily tašky s  potiskem baletky nebo 
Mickey Mouse. Vzniklo celkem 5 tanečních týmů. Na  obědy 
chodila děvčata do  restaurace Salaška a  svačiny zajistila paní 
Hráčková, která má kousek od ZUŠky obchod s potravinami. 
Nesměla chybět ani návštěva koupaliště, kde se i  tančilo 
v  kostýmech, focení, natáčení a  večerní diskotéka. Poslední 
den se konalo vystoupení pro rodiče, které bylo tentokrát velmi 
dojemné. Tábor si všechna děvčata velmi užila a budou na něho 
dlouho vzpomínat. 
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. Stavební úpravy na ZUŠ 
V průběhu letních měsíců se uskutečnily úpravy tanečního 

a  hudebního sálu ZUŠ. Proběhly zednické a  malířské práce 
a rovněž úprava podlahy. Místnost byla zvětšena vybouráním 
příčky a  byl nainstalován nový béžový taneční baletizol. 
Pódium a  křídlo byly umístěny na  druhou stranu místnosti 
a  byla zabudována interaktivní tabule s  projektorem. Prostor 
kolem pódia byl opatřen novým kobercem a v celém sále jsou 
umístěny zatemňovací vertikální rolety. Tato změna byla velmi 
žádoucí a umožní tak dětem z tanečního oboru pohyb po celé 
délce prostoru, který získal poutavý design a  budou využity 
všechny baletní tyče a  také zrcadla. Pro účely hudebních 
besídek a koncertů je větší plocha velkým přínosem. Místnost 
bude využívána i  pro potřeby výuky kolektivních hudebních 
předmětů jako např. komorní nebo souborová hra. 

. Pedagogický sbor a plán činnosti
Nový školní rok 2022/23 jsme zahájili na ZUŠ v počtu 19 

učitelů. V  hudebním oboru bude vyučovat 16 učitelů: Adéla 
Bruštíková, DiS. – souborová hra, housle, klávesy, klavír; 
Mgr. Lenka Bednářová – klavír, klávesy; Bc. Michaela Pavelková 
– kytara, souborová hra, PHV, hudební nauka; Antonín 
Daníček, DiS. – zobcová flétna, trubka, hudební nauka; Vanda 
Judasová, DiS. – klavír, sólový zpěv, hudební nauka; Dipl. um. 
Lukáš Frýbort - kytara;  Aneta Gajdůšková, DiS. – sólový zpěv, 
klávesy, klavír, hudební nauka;  BcA.  Radek Hais – housle; 
Mgr. Klára Kolajová – klavír, klávesy, sborový zpěv; Mgr. Hana 
Miklášová – klavír, klávesy, akordeon, komorní hra, korepetice; 
Mgr. art. Katarína Staněk – zobcová flétna, klarinet, saxofon, 
komorní hra; Marek Teimer – zobcová flétna, klávesy, komorní 
hra; Leona Fibichrová – klavír, klávesy, kytara; Radim Vojtek, 
DiS. – housle; Petr Kučera, DiS. – klavír, klávesy, korepetice; Petr 
Štefaník, DiS. – bicí nástroje.  Ve výtvarném oboru pokračuje 

. Dramaťák na táboře – Vlčák 
Ve  dnech 9. – 16. července proběhl v  kempu Vlčák 

divadelní tábor pořádaný Základní uměleckou školou 
v Uherském Hradišti, kterého se účastnili i naši žáci. Program 
byl velmi nabitý. Hodně se „cestovalo“. V neděli jsme zavítali 
k  Eskymákům, v  pondělí jsme navštívili Indii, v  úterý jsme 
cestovali do Španělska a ve středu jsme doputovali do Ameriky. 
Další dny si děti vybraly projekt z  nabídky a  čtvrtek a  pátek 
usilovně pracovaly, aby v pátek odpoledne mohly své snažení 
ukázat rodičům a všem, kteří se na ně přišli podívat. A co se 
děti naučily? Hodně věcí – žonglovaly, šermovaly, tancovaly 
flamengo i  square dance, rytmizovaly, zpívaly, poslouchaly 
pohádky, skládaly básně, pracovaly s  loutkami v  životní 
velikosti, vyzkoušely stínové divadlo... Na  děti dohlíželi 
a rozvíjeli je učitelé ze ZUŠ Uherské Hradiště Stanislav Nemrava, 
Hana Nemravová, Eliška Martincová, David Macháček, Olga 
Strašáková, učitelka ZUŠ Kroměříž a loutkářka Lenka Sasínová, 
učitelka ZUŠ Karviná Lucie Semančíková, učitelka ZUŠ Dolní 
Němčí Irena Cigánková a herec Lukáš Borik. Moc jsme si to 
všichni užili! 
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Alena Růžičková. Ve  výuce literárně-dramatického oboru 
se žáci opět uvidí s  Mgr.  BcA.  Irenou Cigánkovou a  taneční 
obor vede paní učitelka Veronika Kaštánková. Kapacitu 240 
žáků máme naplněnou). Otvíráme všechny obory – hudební 
(139 žáků), výtvarný (45 žáků), taneční (37 žáků) a literárně-
dramatický (19 žáků). Novým studijním zaměřením hudebního 
oboru je: Hra na bicí nástroje.

Rádi bychom pokračovali ve všech osvědčených aktivitách 
a  rovněž se zapojili do  soutěží vyhlášených MŠMT. Čekají 
nás soutěže ve  hře na  klávesové nástroje, akordeon a  rovněž 
soutěžní přehlídka kolektivního projevu LDO. Velmi zdařilou 
akcí uplynulého roku byl Bylinkový večer na Myslivecké chatě. 
Jako dobrý nápad vidíme, na  závěr každého školního roku 
v těchto pěkných venkovních prostorách, uspořádat akci napříč 
všemi obory, kdy se společně sejdou děti, rodiče, pedagogové 
a veřejnost. 

V tomto školním roce oslaví naše ZUŠ 25. výročí od zahájení 
činnosti a rádi bychom uspořádali při této příležitosti Slavnostní 
koncert v pátek 2. prosince v 17.00 hodin. 

Mgr. Klára Kolajová a kolektiv ZUŠ

Do školky se těšíme, 
s radostí tam běžíme…

Prázdniny nám rychle uběhly a  začal nový školní rok, 
který jsme slavnostně zahájili ve čtvrtek 1. září. Na školní rok 
2022/2023 je zapsáno celkem 114 dětí, z  toho 36 dětí, které 
nastoupí do mateřské školy poprvé. Pro nové děti jsou první 
dny v mateřské škole plné různých emocí. Radostí z poznávání 
nového prostředí a  nových kamarádů. Proto už první den 
ve  školce probíhá tak, aby i  nejmenší děti věděly, co je čeká 
a  jak to bude, protože jistota opakování je tím, co usnadňuje 
adaptační období.

V  srpnu došlo k  personální změně.  Za  odcházející paní 
učitelku J. Vlkovou, nastoupila nová paní učitelka M. Kadlčková. 
Děti v  mateřské škole bude vzdělávat 10 pedagogických 
pracovníků, 4 provozní zaměstnanci, 1 asistent pedagoga a 1 
školní asistent.  Děti jsou rozděleny podle věku do 4 běžných 
tříd a 1 logopedické třídy.

Během prázdnin proběhly v mateřské škole drobné opravy, 
výmalba chodeb a  schodiště. Ve  třídě „Kuřátka“ proběhla 
inovace toalet, z důvodu navýšení počtu dětí v této třídě.

Tento školní rok nás čeká plno akcí, projektů, divadélek, 
výletů a  ve  spolupráci s  místními spolky velmi zajímavých 
exkurzí. Jednou z  akcí, na  kterou bychom rodiče a  děti 

z mateřské školy rádi pozvali je společné odpoledne „Strašidelná 
zahrada“, která se bude konat 20. října. 

Náš školní vzdělávací program je zaměřen zejména 
na  prožitkové učení, individualizaci a  zdravý pohyb dětí. 
K těmto aktivitám nám slouží celoročně zahrada v přírodním 
stylu a různé nové moderní metody a formy vzdělávání. Děti mají 
možnost v mateřské škole navštěvovat kroužek grafomotoriky, 
taneční kroužek, křesťanskou výchovu a logopedický kroužek.

Doufáme, že děti budou v  naší mateřské škole spokojeny 
a  celý kolektiv zaměstnanců se těší na  společné zážitky 
a příjemně prožité chvíle v mateřské škole.

Za kolektiv mateřské školy   
Dufková Veronika, ředitelka

KNIHOVNA
V rámci projektu Knížka pro prvňáčka proběhlo v červnu 

Pasování na  čtenáře. Jedná se o  poslední aktivitu v  projektu. 
Opět si děti přivolaly Písmenkovou královnu zaklínadlem, 
které musely v  knihovně najít. Poté předvedly královně, jak 
dobře se naučily číst, aby je mohla pasovat na  čtenáře. Děti 
dostaly knížku s  názvem Dubánek a  tajný vzkaz a  díky ní 
volně navážeme na projekt Knížka pro prvňáčka, kdy si paní 
knihovnice pozve v  listopadu do  knihovny teď už druháčky 
a o knížce si budou povídat.

V červnu jsme se rozloučily s některými dětmi, které chodily 
do knihovny do cvičení. Tyto děti začaly navštěvovat mateřskou 
školu. Od paní knihovnice dostaly vysvědčení a obdarovaly ji 
krásnými úsměvy a  nádhernými dárky. Interaktivní cvičení 
dětí s maminkami opět začalo v září, a to ve dvou skupinách, 
v pondělí i v úterý.        (... pokračování za volební dvoustranou)
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Na  konci srpna se sešel v  knihovně Literární spolek. 
Tentokrát si zpestřili setkání povídáním a prezentací na téma 
Marie Terezie a její dcery, kterou si připravila členka Literárního 
spolku Marie Bukvicová. 

Ve  čtvrtek 1. 9. se uskutečnila Zdravotní přednáška 
o  bylinkách a  mastičkách na  potlačení bolesti pohybového 
aparátu člověka, na posílení imunitního systému a detoxikaci. 
Přednášel lázeňský lektor a  bylinkář Karel Štenbaur. 
Na přednášku zavítalo bezmála dvacet našich spoluobčanů.

. Co knihovna chystá?
• Akce v  rámci Týdne knihoven 3. – 7. 10. (Cestovatelská 

přednáška J. a  A. Márových – Španělsko a  Portugalsko, 
hraní deskových her, čtení v dětském koutku, prohlídka alb 
se starými fotografiemi o obci, knižní bazar, výstava obrazů, 
čtení z obecních kronik, ukázka nahlédnutí do starších matrik 
na internetu a další)

• Pondělí 10. 10. přednáška Jak správně komunikovat s dítětem 
– lektorka Mgr. Martina Kulíková

• Říjen – Výstava bižuterie – Literární spolek
• Žížalky (interaktivní cvičení dětí s  maminkami) - každé 

pondělí a úterý v 10 hodin
• Vánoční tvoření nejen pro děti (po dva týdny před vánočními 

svátky)
• Cvičíme jógu – každé úterý v  17:30 hodin (kontaktujte 

knihovnu)

. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Beletrie:
Larková Sarah – Zvěrolékařka
Goodwin Rosie – Zimní slib
Ekman Klas – Všeho schopní
Pötzsch Oliver – Hrobník
Haran Elizabeth – Navždy spolu
Denková Melita – První láska Elišky Přemyslovny
Leigh Judy – Babičky na cestě za sluncem
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Bauer Jan – Císařské spiknutí
McNeilová Kelley – Den jako tenhle
Roberts Nora – Stejná jako ona
Beran Ladislav – A zabiju ho potichu!
Gibneyové Patricia – Ani slovo
Dán Dominik – Studna
Christie Agatha – Letní záhady

 

Dětská literatura:
Disney – Rakeťák
Super příručka pro malé ekology
Věž rytíře Harampáda
Kouzelné čtení - Předškolák  

                                              v cukuletu

Národopisný 
krúžek 

Dolněmčan  
„po Covidu“

Po  dlouhé pauze způsobené 
koronavirovými opatřeními jsme 
se letos na  přelomu dubna a  května 
konečně dočkali hodů s  právem. 
Letošními stárky byli Marek Stojaspal 
- Karolína Zelinková (starší) a  Pavel 
Stojaspal - Eliška Straková (mladší). 
Počasí se vydařilo a průvod proběhl bez 
problémů. Vzhledem k tomu, že jsme 
se nemohli dlouho setkávat, rozhodli 
jsme se na večerní vystoupení přizvat 
také další folklorní spolky. Mohli jste 
tak vidět vystupovat nejen chasu, ale 
také FS Oldněmčan, ŽPS sbor Tetičky 
a  MPS Dolněmčané. O  zábavu se 
postarala DH Dolněmčanka a  CM 
Rubáš z  Buchlovic. Všem spolkům 
i jednotlivcům, kteří se jakkoli podíleli 
na přípravě hodů, moc děkujeme.

Třetí červnovou sobotu se tradičně 
konalo pečení chleba. Letos nás 
navštívila i  Česká televize, která zde 
sbírala materiál pro pořad Folklorika. 
Pořad by měl být vysílán během 
letošního podzimu – přesné datum 
upřesníme na našem facebooku.

A když už jsme u toho kulinářského 
umění, tak jsme v  srpnu chleba 
vyměnili za  česnečku, kterou jsme 
vařili na  V. ročníku Štrúčkobraní, 
který pořádá FS Oldněmčan. O  tom, 

. Změna výpůjční doby:
Pondělí a čtvrtek: 8:00 - 11:30   12:00 - 17:00           Pátek: 12:30 -17:00

Jana 
Daňková, 

knihovnice
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že česnekové polévky lidem chutnaly svědčí i  13 prázdných 
kotlíků. Děkujeme členům Oldněmčanu za technické zázemí. 
😊

V září se na nás můžete těšit na Slavnostech vína a otevřených 
památek v Uherském Hradišti. Přijďte Dolněmčany podpořit 
do  Galerie Slováckého muzea. Více informací můžete najít 
na www.slavnostivinauh.cz

Taťána Sovková

Dolněmčánek
Nácviky Dolněmčánku po  prázdninách obvykle začínají 

od poloviny září. Letos se ale účastníme vystoupení v Galerii 
Slováckého Muzea v rámci Slavností vína a otevřených památek 
v Uherském Hradišti. V úterý 23. srpna jsme s dětmi měli první 
zkoušku před vystoupením, a kromě již známých tváří přišlo 
i hodně nových. 

Zveme tímto děti, které rády zpívají a  tančí do našich řad. 
Nácviky se budou konat každé úterý od 17 hodin ve zkušebně 
NK Dolněmčan (vchod přes zahrádku Devil Music Bar).  
O  více informací pište na  FB: Taťána Sovková nebo SMS 
na číslo: 776 149 433.

Taťána Sovková 

Letní čas v Oldněmčanu       
Někdo by si mohl myslet, že léto to jsou jen prázdniny, 

dovolené, odpočinek, ale v  našem souboru to tak nebylo. 
Fungovali jsme naplno. A to nejen přípravou na Štrúčkobraní, 
ale i  na  naše vystoupení. První naše vystoupení v  horkém 
letním počasí bylo ve  Slavkově ve  Vinárně Pod Třešněmi 
v  pondělí 27. června na  hodkách. Všem přítomným jsme 
zpříjemnili podvečer tanci dolněmčanskými, straňanskými, 
boršickými a  čardášem. Nechyběly ani ženské zpěvy. Hrou 
na harmoniku nás doprovázel skvělý hudebník a zpěvák Radim 
Vojtek. Všichni jsme si vystoupení užili a odjížděli spokojeni 
i  díky přátelské atmosféře, která na  hodkách panovala. Další 
pozvání do  Slavkova nenechalo na  sebe dlouho čekat. Přijali 
jsme jej od  pana starosty Libora Švardaly. Byla to účast 

na Folklórním dnu, které se konalo na hřišti v sobotu 13.srpna. 
Za účasti mnoha souborů jak pěveckých tak i tanečních jsme se 
předvedli s 20ti minutovým pásmem tanců – dolněmčanských, 
boršických, metlovou, dolněmčanskou mazurkou, čardášem 
a  ženským zpěvem.  Doprovázela nás cimbálová muzika 
Vinár. Byli jsme odměněni nejen potleskem přítomných, ale 
i písemným poděkováním pana starosty. Velmi nás to potěšilo. 
Je vidět, že ve Slavkově mají folklór rádi a cení si všech lidiček, 
kteří mu věnují svůj čas a  společně udržují tradice předané 
našimi předky. Mezi naší účastí ve Slavkově, jsme uspořádali 
ve  spolupráci s  obcí Dolní Němčí již 5. ročník Štrúčkobraní 
aneb soutěž o  nejlepší kotlíkovou česnečku. Akce se konala 
v sobotu 6. srpna v areálu myslivecké chaty. Přihlásilo se nám 
13 týmů v  počtu 104 kuchařek a  kuchařů, které se s  velkým 
nadšením a  se sportovním duchem pustili do  vaření svojí 
česnečky. Hodnotilo ji téměř 500 ochutnávajících, kteří svým 
hlasem rozhodli o celkovém pořadí. Vítězem se stal tým STÁJ 
LUCAS, který obhájil svoje prvenství z  loňska. Na  druhém 
místě se umístil MAMBA TEAM.  Třetí příčku obsadily naše 
TETIČKY. O hudební doprovod se postaral DJ Ondra Fibichr, 
který vystoupil s kapelou Dolněmčanské Pecky - Svatoplukem 
Tinkou a  Františkem Válkem. Zpestřením odpoledního 
programu bylo krásné taneční vystoupení mažoretky Kateřiny 
Dominikové z  Hluku. Na  Štrúčkobraní bylo možno nechat 
se zapsat do  Národního registru dárců kostní dřeně. Této 
charitativní činnosti se ujala dobrovolnice paní Zdenka 
Wasserbauerová, která se náboru dárců věnuje již 25 let. Díky ní 
se zaregistrovalo 40 mladých lidí. Opět za příjemného letního 
počasí a  za  velké návštěvnosti jak místních tak přespolních 
se nám soutěživé odpoledne vydařilo. Děkujeme všem, kteří 
přišli buď vařit, ochutnávat, hlasovat nebo jen tak se setkat 
s ostatními. Věříme, že se nám daří našim působením pomoci 
vám zapomenout na starosti všedních dnů. Vždyť všechno co 
konáme, děláme pro radost druhých. Přejeme vám všem krásné 
podzimní dny a děkujeme za vaši přízeň.

Iveta Michalcová
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Retrobabky na Štrúčkobraní
Zatím jsme se jako soutěžní tým této kulturně-společenské 

akce nezúčastnily, ale letos jsme se rozhodly, že to dáme. 
A jak jinak než v  r e t r o  stylu. To znamená, že jsme uvařily 
retročesnečku, jak se vařívala za našeho mládí - žádné masové 
vývary, žádná dochucovadla a  jiné přísady, které do  klasické 
česnečky naše maminky a  babičky nedávaly. Jak jsme 
naplánovaly, tak jsme i  provedly. A  věřte - nevěřte, chutnala 
nám moc! Kdo nepřišel a  neochutnal, měl smůlu. Byla to 
vynikající akce konané v krásném prostředí myslivecké chaty, 
za příznivého počasí a poslechových písniček, takže jsme si při 
vaření i zazpívaly. Děkujeme za skvělou organizaci Oldněmčanu 
a Obci za možnost se této akce zúčastnit.

        Svaťa Hajíčková

Sbor Dobrovolných Hasičů
V návaznosti na předchozí příspěvek, kde jsme uváděly, že 

se účastnilo naše závodní družstvo mužů okrskové soutěže 
v Březové, bychom chtěly dodat, že se hoši umístili na krásném 
2. místě. Nečekaně soutěžilo i začínající družstvo dívek, které 
jelo pouze fandit a taktéž obhájili 2. místo.

Dále se událo:
• 13. 6. 2022 – provedena STK na zásahovém vozidle
• 17. 6. 2022 – okrskové cvičení na Strání = dálková doprava 

vody – účast 6. členů zásahové jednotky
• 18. 6. 2022 – „zatahování ženicha“, našeho člena Lukáše Švece, 

v jeho svatební den
• 22. 7. 2022 – požární hlídka dvou členů v místním KD na akci 

„Výročí 30 let firmy KASKO“
• 23. a 24. 7. 2022 – zásah hořících balíků slámy na poli „Přední 

Kaménka“
• 6. 8. 2022 - předávání stuhy k praporu ke 100. výročí založení 

„Zemskej Hasičskej Jednoty“ v  Trenčíně, účastnil se Emil 
Hajduch st. a Jan Stojaspal

• 6. 8. 2022 – účast na V. Štrúčkobraní. Zúčastnilo se 5 členů 
a umístili se na 4. místě

• 26. 8. 2022 – poskytnutí hasičské stanice farnímu táboru 
na jejich tradiční potáborové spaní

• 27. 8. 2022 – „Rodinný výlet“  - tato naše akce je pro nás již 
několik let tradicí. Začátek akce vždy zahájíme připravenými 
soutěžemi pro naše nejmenší, za  které dostanou i  nějaké 
odměny v  podobě sladkostí. Letos se se svým vnoučkem 

do  soutěží zapojil i  náš starosta hasičů Emil Hajduch a  byl 
tak pro vnoučka příkladem. Po splnění všech úkolů nastává 
opékání špekáčků a  volná zábava, při které jsme tentokrát 
oslavily kulaté výročí narození našich tří členek. 

Přejeme Všem krásný podzim a  dětem úspěšný vstup 
do nového školního roku.

Za SDH Dáša a Jana
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MS Lanka Dolní Němčí
Vážení spoluobčané,

dovolte mi seznámit vás s činností MS Lanka během posledních 
měsíců. 

Největší událostí, které se konala na  MS chatě, byla 
Červencová noc. Mnozí z  vás se jí zúčastnili. Tímto chceme 
všem účastníkům a sponzorům poděkovat za podporu spolku.

Druhou velkou akcí, která byla na  MS chatě, kterou jsme 
sice nepořádali, ale účastnili se jí, bylo Štrúčkobraní.

Na  myslivecké chatě jsme dokončili rekonstrukci 
sklepních prostorů, kde chyběla ještě dodělat podlaha a tím je 
rekonstrukce chaty na dlouhou dobu uzavřena. 

Nejen v areálu MS chaty jsme trávili náš čas, ale i v honitbě. 
Letošní léto bylo extrémně suché. Po ukončení žní jsme naplnili 
naše krmelce a zásypy, aby se zvěř začala dostávat do kondice 
před zimou, když z polí mizí zemědělské plodiny a jak se říká: 
„poslední snop z pole, první zrno do zásypů“. Další důležitou 
součástí starání se o  zvěř bylo v  tomto suchém létě zajištění 
vody na  krmelištích, a  to hlavně tam, kde nejsou přirozené 
přírodní vodní zdroje.

V létě je zajištění dostatečného množství kvalitního sena pro 
zimní přikrmování pro každého myslivce nutnost. V červenci 
a  srpnu myslivci suší letninu a  hlavně vojtěšku, které v  zimě 
slouží pro přikrmování spárkaté zvěře jako doplněk potravy, 
což mimo jiné napomáhá i ke snižování škod zvěří na lesních 
porostech.

V letních měsících samice spárkaté zvěře vodí svá mláďata – 
vychovávají je a starají se o ně. Proto vás žádáme o dodržování 
klidu v honitbě. Pokud navíc chodíte na procházky do honitby 
se psy, tak je prosím mějte vždy na vodítku. 

Po skončení žní je vidět, jak jsou na tom stavy drobné zvěře 
a  podle jejich počtů se začínají postupně plánovat společné 
hony. V našich podmínkách se to týká hlavně zajíce. O  tom, 
zda hony budou nebo nebudou, se dozvíte příště.

Ještě jednou chceme poděkovat všem účastníkům 
a sponzorům Červencové noci za podporu spolku.

MS Lanka Dolní Němčí

Kde se vzal, tu se vzal, 
poštovní holub

Schopnosti holubů vracet se z velké dálky bezpečně domů si 
lidé všimli již v dávných dobách. Plemena poštovních holubů 
byla vyšlechtěna z  holuba domácího. K  přenášení důležitých 
zpráv byli domestikovaní holubi využíváni lidmi od starověku. 
Jako první orientačních schopností těchto ptáků začali 
využívat starověcí mořeplavci – zejména Egypťané a Féničané, 
kteří selektovali v chovu ptáky s nejvyvinutějším orientačním 
smyslem.

Do Evropy se první poštovní holubi dostali až v pozdním 
středověku. Hlavní průlom poštovního holubářství začal 
na začátku 19. století. Podle čeho se holubi na  svých cestách 
řídí, je dodnes předmětem vědeckého bádání. Mnoho teorií 
ale směřuje k tomu, že k severojižní orientaci holubi využívají 
zemský magnetismus, a k východozápadní polohu slunce. 

To, co byla dříve nutnost, se v  moderní době, která přeje 
informačním technologiím, stalo vyhledávaným koníčkem. 
Vždyť poštovní holubi tvoří až 50% populace všech holubů 
na světě. Nahlédněme tedy poštovním holubářům tak trochu 
pod pokličku a pojďme zjistit, zda je chov poštovních holubů 
tím pravým koníčkem právě pro vás.

Poštovní holubi se chovají nejen pro sportovní účely, 
ale i  jako výstavní ptáci. Vystavovat je můžete dokonce 
ve  dvou kategoriích – standard a  sport.  Stejně jako u  psů 
nebo koček, i  plemena holubů mají jasně daný popis, jak by 
měl vypadat ideální zástupce plemene. Exteriér se hodnotí 
zejména v  kategorii standard. V  kategorii sport mezi sebou 
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zápolí spíše výsledky soutěží než samotní ptáci. Vzhled těchto 
holubů je spíše podružný a rozhoduje zejména výkon. Přesto 
i ve standardní kategorii musí mít holubi nalétaný předepsaný 
počet tzv. vítězných kilometrů. To znamená, že se holub musí 
umístit alespoň do  20 % prvních holubů na  jednotlivých 
závodech.

I když se to nezdá, jsou soutěže poštovních holubů silným 
emočním a adrenalinovým zážitkem. Soutěže se dělí podle jejich 
rozsahu od místních až po celostátní. Absolutním vrcholem je 
pak celosvětová olympiáda, která se koná pravidelně každé dva 
roky. 

Rozdíly v  soutěžích jsou i v délkách tratí. Létají se krátké, 
střední i dlouhé vzdálenosti, zhruba od 120 do 1000 km. I  ty 
nejdelší trati zvládnou holubi urazit obvykle do  24 hodin. 
Důležitým faktorem v poštovním holubářství je nejen orientační 
smysl, ale i vytrvalost a rychlost holubů. Vyhrává samozřejmě 
ten, který urazí určenou vzdálenost v co nejkratším časovém 
limitu. Před vypuštěním je každý holub řádně registrován 
u  pořadatele závodu. Splést se je takřka nemožné. Poštovní 
holubi, kteří se účastní soutěže musí být řádně označeni 
kroužkem a  čipem. Každý pták má tak svoje jedinečné číslo, 
které nelze zaměnit.

Poštovní holubářství je nádherný koníček s  poměrně 
širokou základnou chovatelů i  u  nás. Bohužel výhledově tak 
dobré vyhlídky nejsou. Řady holubářů tvoří především starší 
ročníky, kteří již nemají tolik sil a  u  mladší generace jsme 
zatím velký zájem nezaznamenali. Mýlil by se ovšem každý, 
kdo by si myslel, že holubi jsou nenáročná stvoření, která 
stačí jen vypustit a  sem tam nakrmit. Poštovní holubářství 
je koníček jak časově, tak finančně náročný. Přestože cena 
mladých holubů, tzv. výletků, se pohybuje maximálně v řádech 
stokorun, za  chovný pár šampionů už si značně připlatíte. 
Abyste dosáhli kvalitních chovatelských výsledků, musíte svým 
svěřencům připravit i  skvělé zázemí, kvalitní stravu a  dopřát 
jim pravidelnou veterinární péči. Pravidelná údržba jako je 
krmení, čištění holubníku a  trénink budoucích šampionů, či 
účast na závodech a výstavách, zaberou také značné množství 
času.

Pokud chcete prorazit na  soutěžích, musíte mít opravdu 
kvalitní holuby. Ty si můžete buď koupit nebo odchovat sami. 
A jestli vás poštovní holubářství zaujalo a  máte dostatek 
času i  prostoru, přinášíme vám několik tipů, kde a  jak si 
koupit vaše první pošťáky. Jako u mnoha jiných druhů zvířat 
i holuby můžete zaopatřit ideálně přímo od chovatele. Ve světě 
poštovních holubů se dokonce pořádají i  pravidelné aukce 
holubů. Ať už si pořídíte mladé holuby a spárujete si je sami, 
nebo dáte přednost starším spárovaným jedincům, nebo 
dokonce odkoupíte celý chov, vždy dbejte na to, aby byli holubi 
v dobré kondici. 

Tak co říkáte? Troufnete si na  to být skvělým holubářem 
a  připojit se tak do  řad místního spolku holubářů u  nás 
v Dolním Němčí?

za Chovatele poštovních holubů Radek Bartoš

LETNÍ HRÁTKY V ZAHRADĚ !
Každoročně zahajují zahrádkáři letní sezónu Dětským 

dnem v zahradě areálů na Mlýně. Všichni se na  tuto akci už 
těší, obzvláště však naše děti!

Počasí nám přálo, byl krásný slunný den. Sešlo se spoustu 
děti různého věku, jejich rodiče a prarodiče, všichni se dobře 
bavili! Nechyběli ani soutěže a hry pro děti a sladké odměny 
pro všechny malé sportovce!

V  září jsme aranžovali miniaturní zahrádky, které byly 
k  vidění na  Výstavě ovoce, zeleniny a  květin 4. - 5. 9. 2022. 
Děkujeme za návštěvu.

          A. A. Světinská 

FK Dolní Němčí
Dne 3. 8. 2022 sehrály na našem stadionu přátelské utkání 

v kategorii WU19 reprezentantky Česká republika - Slovensko. 
Náš klub si poprvé vyzkoušel pořádání utkání na této úrovni. 

Dále nás čekají reprezentační zápasy v  rámci memoriálu 
Václava Ježka U18 muži: 

• 21. 9. 2022  Mexiko – Finsko
• 25. 9. 2022 ČR – USA. 
Tímto Vás všechny zveme na tato utkání, která budou určitě 

zajímavá a atraktivní.
První ročník Kasko Cup-  turnaj přípravek a mladších žáků 

se konal 20.8.2022 v areálu FK Dolní Němčí.
Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 14 týmů.
Byli jsme všichni rádi, že turnaj probíhal v přátelském duchu 

a fair play.
Chtěli bychom poděkovat sponzorům tohoto turnaje 

firmě Zlomek Vávra, Linea Nivnice a  samozřejmě hlavnímu 
sponzorovi a nositeli názvu tohoto turnaje firmě Kasko spol. 
s.r.o.
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Komise mládeže FAČR ve  spolupráci s  KFS Vysočina 
a OFS Třebíč pořádal v Třebíči a okolí ve dnech 22. - 25. srpna 
2. ročník celostátního fotbalového turnaje starších žákyň 
s názvem Kouba Cup 2022. Do výběru KFS Zlín se probojovala 
i naše hráčka Simona Zimčíková. Na turnaji bojovalo patnáct 
krajských výběrů, včetně Bratislavského. Výběr KFS Zlín 
skončil na pěkném 6 místě. Gratulujeme.

    A Tým:
Přípravu na novou sezónu jsme začali uvítacím fotbálkem 

v pondělí 11. 7. 2022, na kterém se hlásilo 21 hráčů. Nuceně 
si bohužel nejméně půl roku bude vybírat pauzu stoper Libor 
Kadlček, jenž má zdravotní potíže. Z  kádru odešel brankář 
Martin Kvasnička, který se přesunul domů do  Slavkova. 
Mužstvo jinak zůstalo pohromadě, na  zkušenou se k  nám 
přidali dorostenci Paťa Marčík, Toba Vlk a  Lukyn Bobčík, 
zabydlení v  kabině jsou už z  dřívějška domácí mladíci 
Haaland a Hložan (Peťa Bobčík a Tomáš Hibler). Z Viktorky 
Otrokovice se nám po  troše přemlouvání podařilo získat 
staronového Vencu Ondřejku, který by měl svoje ligové 
zkušenosti přenášet právě na vyrůstající talenty. Další posilou 
do  týmu je vedoucí mužstva Michal Šimčík. Abych řekl 
pravdu, s Michalem jsme si nejdříve určili pozice, na kterých 
potřebuje mužstvo vhodně doplnit novými hráči a hrát v naší 
soutěži víc než důstojnou roli. Přístupem kluků v přípravě, kdy 
si mezi sebou vytvořili zdravou konkurenci, jsme usoudili, 
že nyní nebudeme upouštět od  dlouhodobé koncepce 
klubu a  příležitost prosadit se dostanou opět zejména  naši 
odchovanci. Prioritou tedy zůstává, abychom připravili mladé 
kluky na přechod do dospělého fotbalu, k čemuž jim nemalou 
měrou mají pomáhat zkušení spoluhráči. Dalším a  pro mě 
velmi důležitým cílem je, aby v  Dolním Němčí navštěvovalo 
fotbalová utkání více fanoušků. Osobně mi přijde, že náš 
historicky hlavní sport poslední dobou poněkud stagnoval 
a  je na  nás, abychom lidi do  našeho nyní opravdu krásného 

areálu opět přilákali. Pět po sobě jdoucích domácích výher by 
snad mohla být dobrá vizitka toho, že to myslíme zcela vážně. 
Hlavně derby s  Hlukem, které jsme zvládli vítězně, nejenom 
mně připomělo staré fotbalové časy, ať už našim výkonem, 
diváckou kulisou nebo celkovou atmosférou. Tajně bych si 
přál, aby tak vypadala všechna domácí utkání ze strany hráčů 
i  diváků. Tím bych považoval cíl za  splněný. Musím kluky 
pochválit za tréninkovou morálku i disciplínu, které jsou nyní 
v  našem mužstvu určitě nadstandartní. Trénujeme 3x týdně, 
přičemž využíváme jak obě travnatá hřiště, tělocvičnu, bazén 
se saunou nebo třeba stezky kolem obce a schody u nás v hájku. 
V tomto směru nejsme ničím nijak omezeni. Chtěl bych také 
vyzvednout spolupráci s trenéry ostatních mužstev a vedením 
klubu, jenž se nám snaží vycházet vstříc jak je to jen možné. 
Přesto, že práce s mládeží se mi v našem klubu skutečně líbí, 
tak nikdo mi nikdy nevezme názor, že naší vlajkovou lodí je 
právě naše A  mužstvo. Osobně jsem byl vždycky hrdý na  to, 
že za Dolní Němčí můžu hrát a nyní v pozici trenéra se moje 
nároky na  sebe i  na  kluky asi zdvojnásobili. Máme dobrou 
partu, v kabině to funguje, snad se nám to bude dařit přenášet 
i na hřiště. S klukama už jsme spolu nějaký ten měsíc a ačkoliv 
neříkám, že je to běh na krátkou trať, měli by se začít projevovat 
výsledky naší společné práce a měla by být znát tvář naší hry. 
Nejsme žádní profíci, ale nejsme ani žádní tzv. kluci z hospody, 
co si přišli udělat žízeň. Apeluji na  to, aby v  našem mužstvu 
nechyběla jak bojovnost, tak i fotbalovost. Žádný konkrétní cíl, 
co se týče umístění pro tuto sezónu nemáme, osobně bych si 
přál, aby naše domácí neporazitelnost trvala co nejdéle. Určitě 
by bylo zklamáním, kdybychom se nepohybovali v  horní 
polovině tabulky. Děkuji tímto všem našim fanouškům, hlavně 
ale těm, co nás přijdou podpořit přímo na stadion, protože ať 
už se daří více či méně, tak pro mě stále platí:  FK Dolní Němčí 
– nejlepší klub široko daleko.                                 

Článek napsal: Zdeněk Skopal

FK se určitě může pochlubit, že náš odchovanec Radim 
Kroča uspěl na  testech v  prvoligovém týmu FC Trinity Zlín. 
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Radim zde bude hrát v kategorii prvoligovém dorostu U17.
Radimovi přejeme hlavně hodně zdraví a  fotbalových 

úspěchů 😊😊😊
   Článek napsal: Ludvík Zimčík

Letní příprava na novou 
sezónu – KST Dolní Němčí

I přes malou letní pauzu se do tělocvičny ZŠ Dolní Němčí 
opět vrací zvuk ping-pongových míčků. Stejně jako v minulém 
roce jsme zahájili přípravu na  novou sezónu uspořádáním 
tréninkového kempu stolního tenisu pro naši registrovanou 
mládež a děti se zájmem o stolní tenis, jenž proběhl od 10. srpna 
do 14. srpna 2022. Pod vedením trenérského tria Ivo Mikulec, 
Dušan Kubeš a Jan Ježek se kempu zúčastnilo celkem 12 dětí 
s  využitím nejenom herny stolního tenisu v  malé tělocvičně 
ZŠ Dolní Němčí, ale i dalších sportovišť v naší obci. Prvního 
tréninkového dne kempu se zúčastnil i  pan Jaroslav Uher, 
dlouholetý předseda oddílu, pro většinu současných hráčů 
trenérem, který je přivedl ke  stolnímu tenisu a  stál za  jejich 
dosavadní kariérou. 

  zahájení kempu s panem Jaroslavem Uhrem

 
na herně v akci 

Pro děti byl připraven celodenní program, samozřejmě byli 
hlavní náplní trénink a  výuka stolnětenisových dovedností, 
ale i  oblíbený pohybový a  koordinační trénink pod vedením 
Rostislava Košárka v  posilovně FK Dolní Němčí. Pestrý byl 
i  doprovodný program, jenž vyplňoval jednotlivé tréninky. 
Mimo jiné jsme využili discgolfové hřiště v  Hájku, kde děti 
provedl pan Josef Chovanec. Pan Chovanec dětem vysvětlil 
pravidla, ukázal techniky hodů, úskalí tohoto sportu a společně 
si s dětmi zahrál. V Hájku jsme využili pro jeden z tréninků i zde 
umístěné workoutové hřiště, kde děti zasvětil do  posilování 
s  vlastní vahou těla místní vyznavač tohoto sportu Oliver 
Mikulička, a  to nejenom ukázkami cvičení, ale i  asistencí 
při cvičení dětí včetně skvěle připravených pomůcek. Letos 
v programu nechyběl ani cyklovýlet se zmrzlinou a koupaliště. 
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discgolf s p. Chovancem
 

workout s O. Mikuličkou

Děti za 5 dnů kempu hodně natrénovaly, bylo na nich vidět 
velké zlepšení v  úderové a  pohybové technice.  Své nabyté 
dovednosti pak mohly předvést před rodinnými příslušníky 
v závěrečném nedělním turnaji, který ovládl Martin Kubeš. 

 
účastníci kempu s trenéry 

Poděkování za zorganizovaní tohoto kempu patří zmíněným 
trenérům našeho oddílu, dalším hráčům oddílu zúčastněných 
jako „sparing“ včetně předsedy J. Uhra, dále FK Dolní Němčí 
za poskytnutí prostor posilovny a tréninkové hrací plochy pro 
fotbalové utkání TRENÉŘI vs DĚTI. Dále poděkování kolektivu 
restaurace Rozkvět za  celodenní stravování a  v  neposlední 
řadě patří velký dík za ochotu a věnování se dětem zmíněným 
Josefovi Chovancovi a Oliverovi Mikuličkovi. 

Dále nám dovolte krátké info o blížící se mistrovské sezóně 
2022-2023. Letos nastoupí náš oddíl ve  značném posílení 
místních řad stolních tenistů. V první řadě se k nám vrací po 3 
letech dlouholetý hráč A týmu Karel Orlovský, a to z TJ Sokol 
Újezdec-Těšov. Mezi další posily kádru našeho oddílu patří 

Michal Mikeska ze Slovanu Hodonín, který měl zájem díky 
změně bydliště do  nedaleké obce posílit náš oddíl. Dalšími 
posilami jsou Marcel Smetana, Lukáš a  Pavel Žmolíkovi 
z  oddílu TJ Nivnice. Tento oddíl bohužel snížil řady svého 
působení a  neměl dostatečné množství hráčů pro přihlášení 
do  nejvyšší krajské soutěže. Avšak všechno zlé je k  něčemu 
dobré a  situace dala vzniknout družstvu KST Dolní Němčí 
B, a to se zmíněnými posilami z TJ Nivnice doplněné o hráče 
našeho oddílu. Pevně doufáme, že toto spojení prospěje 
našemu oddílu a  kluci přinesou do  našeho kolektivu herní 
kvalitu a zkušenosti napříč všemi mužstvy našeho oddílu.

Mistrovské soutěže ve  stolním tenise budou odstartovány 
koncem září 2022 a  náš oddíl do  nich vstoupí s  celkem 6 
družstvy v  mužských kategoriích a  1 družstvem v  regionální 
soutěži žáků. A mužstvo mužů nastoupí ve 3. lize sk. E, B a C 
mužstvo budou hrát nejvyšší krajskou soutěž Divizi, D mužstvo 
v  Krajské soutěži 2. tř. a  zbylá mužstva E a  F v  regionálních 
soutěžích. Naše žáky mimo mistrovskou soutěž žáků čeká 
i  8 krajských bodovacích turnajů a  ty nejlepší i  turnaje 
na republikové úrovni.

Děkujeme všem našim sponzorům (KASKO spol. s  r. o., 
MESgroup Czech s.r.o.), obci Dolní Němčí a  příznivcům 
za  dosavadní podporu. Věříme, že nadcházející sezóna 
dopadne v co nejlepší umístění našich mužstev a rovněž, že se 
bude nadále dařit práce s mládeží, která je příslibem pro další 
pokračování bohaté historie stolního tenisu v naší obci.

Pro aktuální informace ohledně dění a  rozpisu zápasů 
sledujte naše facebookové stránky KST Dolní Němčí.

za KST Dolní Němčí
Dušan Kubeš, Bc. Josef Kolísek

Farní tábor – BLÁZNIVÝ ROK,
se uskutečnil 9. - 16. 7. 2022 v  překrásné přírodě Chřibů 

na Ranči Rovná v Jankovicích. Všech 50 účastníků se ubytovalo 
do chatek a Bláznivý rok mohl začít. Každý den jsme prožívali, 
co nám rok nabízí. Takže nebylo vůbec nic divného, že jsme 
se v  letním horku koulovali, stavěli sněhuláky, či sáňkovali. 
Velkou zábavou bylo jeden celý den se starat o surové vajíčko, 
aby se nerozbilo. Některým borcům se to podařilo. Stavěli jsme 
májky, zažili znovu dolněmčanské hody a na kolotočích mlsali 
cukrovou vatu. Museli jsme i  do  školy. To nám však vůbec 
nevadilo, neboť jsme v  ní zažili hodně srandy. Na  honitbě 
v lese jsme potkali medvěda. Vydali se na celodenní pěší výlet 
na Velehrad a rozhlednu na Salaši. Poslední den byly Vánoce. 
Každý našel pod stromečkem svůj dárek. Samozřejmě, že 
nechyběla diskotéka, noční hry, zpívání u kytary a spousta jiné 
zábavy. Kuchařky vařily velmi chutná jídla dle receptů našich 
babiček a co přinesl život. Míchaly je s láskou, a tak není divu, 
že byly chváleny při večerní modlitbě. Vždy, co je dobré, rychle 
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uteče, a tak to bylo i s naším táborem. Domů se nám nechtělo. 
LÁSKA, RADOST, PŘÁTELSTVÍ NÁS PROVÁZELI CELÝM 
TÁBOREM. Už teď se těšíme na ten další.

Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na  uskutečnění 
táboru.

Martina Smetanová – hlavní táborový vedoucí

Setkání současných 
a bývalých ministrantů 2022

V sobotu 18. 6. 2022 se po dlouhých 9 letech opět konalo 
setkání současných a  bývalých ministrantů farnosti Dolní 
Němčí. Toto setkání vzniklo v době, kdy v naší farnosti začal 
působit P.  Ladislav Švirák, a  konalo se každé dva roky. Akce 
byla zahájena jako obvykle mší svatou, při které se vzpomínalo 
na již zesnulé ministranty. Ministerku obstarávali jak současní, 
tak bývalí ministranti, kteří, jak sami přiznávají, měli strach, 
aby se do  ministrantského oblečení vtěsnali… Každopádně 
velmi rádi vzpomínají na roky strávené u oltáře, společný čas 
a výlety, které se každoročně pořádali. 

„Je vždy velmi hezké, když se u  oltáře potkají staří 
s mladýma, a zavzpomínají na staré časy,“ znělo po mši svaté 
u vchodu kostela.

Setkání pokračovalo fotbalovým utkáním, kde se proti 
sobě tyto dvě generace ministrantů postavily. Velkou posilou 
je vždy i zapojení faráře, který týmu dodá potřebnou motivaci 
k  vítězství. Ve  chvíli, kdy se otec Petr vydal směle vpřed, 
bohužel nešťastně upadl a se zlomeninou musel být převezen 
do  nemocnice. Utkání dopadlo ve  prospěch současných 
ministrantů 8:2. Celou akci završilo společné posezení ve farní 
dvoraně, kam se za  radostného přivítání připojil po  ošetření 
i otec Petr. 

Velký dík patří panu Ludvíku Cmolovi, který setkání 
po takové době inicioval a podílel se na organizaci celé akce. 
Jestli bude setkání i za další dva roky, to zatím nikdo neví, jisté 
ale je, že pokud se setkání uskuteční, bude to opět příjemné 
zpestření farního života. 

Vladimír Stojaspal     
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Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 30. 11. 2022.

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.

Inzerci (BA - celobarevnou) předávejte v požadovaném rozměru  
ve  formátech pdf, eps, jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi 
(CMYK). V příspěvcích nevkládejte do textu obrázky, ale přiložte 
je jako samostatné soubory. Za  grafické zpracování a obsah si 
odpovídá inzerent. Grafiku lze zpracovat nebo upravit v LK print.

I N Z E R C E

Pozvánka na připravované akce: září – prosinec 2022
25.   9. Farní odpoledne – kulturní dům
  7. 10. Cestovatelská přednáška - J. a A. Márovi – knihovna
10. 10. Jak správně komunikovat s  dítětem – přednáška – 
 knihovna
23. 10. Netradiční misijní cukrárna – kulturní dům
  3. 11. Lampionový průvod  
12. 11. Společenské odpoledne pro starší a  pokročilé – 
 kulturní dům
25. 11. Výstava poštovních holubů – kulturní dům
27. 11. Vánoční jarmark s rozsvěcováním stromu
  3. 12. Žákovský turnaj v šachu – kulturní dům 
3.- 4. 12. Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ 
  7. 12. Česko zpívá koledy
17. 12. Předvánoční koledování – Muzeum Na Mlýně
18. 12. Vánoční koncert DH Šarovec – kulturní dům  
24. 12. Otvírání betléma – kostel sv. Filipa a Jakuba
27. 12. Žehnání vína – kulturní dům

Čas tiše plyne, nevrátí, co vzal, 
              jen vzpomínku na Vás rodiče nám zanechal.

Dne 22. září vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana Františka 
Hrdiny a 12. listopadu 52. výročí úmrtí paní Zdenky Hrdinové. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

S  úctou a  láskou vzpomínají dcery Ilona a  Zdenka 
s rodinami a syn František s rodinou.

VZPOMÍNÁME

Milé děti velké i malé, kluci i holky, 

všichni, kteří rádi zpíváte, hrajete na hudební nástroj, baví vás 
různé hry a máte rádi legraci, kde je parta skvělých kamarádů, ale 
také čas na ztišení a modlitbu, kde se dozvíte něco i o Pánu Bohu, 
Vás všechny zveme do našeho společenství. Vezměte s sebou i své 
kamarády a přijďte za námi na faru - každý čtvrtek od 17 hodin.                                                                                                                                  
Začínáme 8. září a už teď se těšíme na nové kamarády. Jste 
srdečně vítáni.

   ERIKA a PAVLÍNA
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