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Vážení spoluobčané,
letošní zima-nezima, už alespoň podle kalendáře končí, 

jaro už pomalu nastupuje svou vládu a tak i my můžeme 
začít realizovat naše letošní záměry.

Z  plánu rozvoje obce, který zastupitelstvo schválilo 
v říjnu 2015  chystáme letos realizaci těchto větších akcí 
- klubovny spolků v  podkroví kulturního domu, dětská 
hřiště, rekonstrukce sociálních zařízení v  ZŠ, rozšíření 
knihovny. Dále připravujeme projekty na  inženýrské sítě 
v  lokalitách, určených pro výstavbu rodinných domů 
a  projekty na  jednotlivá opatření stanovená v  plánu 
společných zařízení pozemkových úprav. Plánujeme 
také dosadbu zeleně v  parku v  ulici Hlucká, v  parku 
pod zdravotním střediskem a  na  bývalé skládce zeminy 
naproti Agro Okluky. 

Přeji Vám pěkné Velikonoce i jarní měsíce plné sluníčka 
a pohody.

Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Velikonoční  
výstava
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Usnesení   
26. schůze Rady obce Dolní Němčí   

konané dne 18. 12. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 26/2015/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pa. V. G. 
Dolní Němčí, do seznamu žadatelů o byt v DCHB v Dolním 
Němčí.

Usnesení č. 26/2015/03
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s  přijetím účelových 
sponzorských darů pro MŠ Dolní Němčí.
 
Usnesení č. 26/2015/04
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s přijetím účelově určeného 
finančního daru pro ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
  
Usnesení č. 26/2015/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu s J. D. Production, 
s.r.o., Uh. Hradiště, na výrobu televizních reportáží na rok 2016. 
.
Usnesení č. 26/2015/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD Římskokatolické 
farnosti Dolní Němčí  na uspořádání  akce Netradiční cukrárna  
v termínech  6. 3. 2016 a 23. 10. 2016.

Usnesení č. 26/2015/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem KD 
Římskokatolické farnosti Dolní Němčí na pořádání 10. Farního  
plesu  dne  21. 1. 2017.

Usnesení č. 26/2015/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD Římskokatolické 
farnosti Dolní Němčí  na akci Žehnání vína dne  27. 12. 2016.

Usnesení č. 26/2015/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č. 1 Směrnice  
o odepisování dlouhodobého majetku.

Usnesení č. 26/2015/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje  zařazení žádosti  Centra 
pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., Zlín, na provoz 
sociálních služeb v roce 2016, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 26/2015/11
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s  umístněním sídla spolku 
Národopisný krúžek Dolněmčan na adrese Hlucká 108, 687 62 
Dolní Němčí.

 Usnesení č. 26/2015/12
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s umístněním sídla spolku FK 
Dolní Němčí, na adrese U Stadionu 880, 687 62 Dolní Němčí.

Usnesení č. 26/2015/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje směrnici ,,Vysílání 
na pracovní cesty, cestovní náhrady,,.

Usnesení  
27. schůze Rady obce Dolní Němčí 

konané dne 29. 12. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 27/2015/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 27. schůze Rady 
obce Dolní Němčí.

Usnesení č. 27/2015/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úpravu rozpočtu č.3  na rok 
2015 dle přílohy.

Usnesení
28. schůze Rady obce Dolní Němčí  

konané dne 21. 1. 2016 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 28/2016/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  B. B., 
Korytná do seznamu žadatelů o byt v DCHB v Dolním Němčí.

Usnesení č. 28/2016/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti  p. T. M., 
Dolní Němčí do seznamu žadatelů o přidělení  obecního bytu.

Usnesení č. 28/2016/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  M. S.,  
Dolní Němčí do seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu.
 
Usnesení č. 28/2016/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o dílo na zpracování 
projektové dokumentace vestavby podkroví KD Dolní Němčí 
s p. ing. Miroslavem Sekaninou, Uh. Brod.

Usnesení č. 28/2016/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přílohu č.1/2016 ke smlouvě 
o  poskytování regionálních knihovnických potřeb mezi 
knihovnou B. B. Buchlovana , Uherské Hradiště a Obcí Dolní 
Němčí.

Usnesení č. 28/2016/07
Rada obce Dolní Němčí nesouhlasí se změnou smlouvy o nájmu 
s T- MobileCzech Republik a.s., Praha 4, a trvá na původním 
znění této smlouvy.

Usnesení č. 28/2016/08
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce nákup 
pozemků dle přílohy.  

Usnesení č. 28/2016/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu řediteli ZŠ a ZUŠ 
Mgr. Milanu Kvasničkovi.

Usnesení č. 28/2016/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek smlouvy pro rok 
2016 se společností Rumpold UHB, s.r.o.,  Uherský Brod.

 Usnesení č. 28/2016/11
Rada obce Dolní Němčí pověřuje starostu zadáním znaleckých 
posudků na cenu pozemků v lokalitách  pro bytovou výstavbu 
v ul. Polní II a Pod Vodárnou a pro průmyslovou zónu v ulici 
Hlucká.
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Usnesení č. 28/2016/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení  žádosti 
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 
2016 od AUDIOHELP z.s. Uherský Brod do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 28/2016/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí 
veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2016  od  MS 
Lanka Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
  
Usnesení č. 28/2016/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí 
veřejné finanční podpory z  rozpočtu obce na  rok 2016  od  
MSCHPH Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
 
Usnesení č. 28/2016/16
Rada obce Dolní Němčí souhlasí se zařazením ZŠ a ZUŠ Dolní 
Němčí a  MŠ Dolní Němčí do  projektu „Místní akční plán 
vzdělávání ORP Uh. Brod“.

Usnesení č. 28/2016/17
Rada obce Dolní Němčí  pověřuje starostu  obce zasláním 
žádosti na  E-on Distribuce a.s. se sídlem, F.A. Gerstnerova 
2151/6, 37049 České Budějovice, na  dobudování trasy VN 
od myslivecké chaty do průmyslové zóny.
 
Usnesení č. 28/2016/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku Kulturního domu  
Občanskému  sdružení národopisný krúžek  Dolněmčan,  
na pořádání  fašankové zábavy dne 6. 2. 2016.

Usnesení č. 28/2016/19
Rada obce Dolní Němčí  souhlasí se zadáním zpracování studie 
na  vybudování inženýrských sítí v  lokalitě ul. Vinohradská 
směr Agro Okluky a.s.

Usnesení č. 28/2016/20
Rada obce Dolní Němčí zamítá  žádost Spolku Luongo,  Praha 
1 o připojení se k  mezinárodní  kampani  Vlajka pro Tibet.

Usnesení č. 28/2016/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na  
pronájem objektů a pozemků, p.č. 1291/5, 1291/6,  st. 600,  st. 
1020 a PK 1291/17 ve sportovním areálu FK Dolní Němčí

Usnesení
29. schůze Rady obce Dolní Němčí  

konané dne 11. 2. 2016 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 29/2016/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  A. V., 
bytem Uh.Brod, do seznamu žadatelů o byt v DCHB v Dolním 
Němčí.

Usnesení č. 29/2016/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  J. V., 
bytem Uh.Brod, do seznamu žadatelů o byt v DCHB v Dolním 
Němčí.

Usnesení č. 29/2016/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Centra 

služeb postiženým Zlín o poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2016, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 29/2016/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje  zařazení žádosti o.s. 
národopisný krúžek  Dolněmčan o poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2016, do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 29/2016/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Dětského  
národopisného krúžku  Dolněmčánek a  Dětské cimbálové 
muziky Šáteček zastoupené Mgr.  Taťánou Milošovou 
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Dolní 
Němčí na rok 2016, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 29/2016/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku Kulturního 
domu  dechové hudbě  Dolněmčanka k uspořádání oslavy ke  
140. výročí založení dechové hudby, na 15. 10. 2016.

Usnesení č. 29/2016/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na  pacht 
pozemků v k.ú. Dolní Němčí.

Usnesení č. 29/2016/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej 
části pozemku p.č. 2280/1 před RD čp. 166 v  ulici Boršická, 
Dolní Němčí.

Usnesení č. 29/2016/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje  Výroční zprávu o poskytování 
informací dle zák. č. 106/1999 Sb., za rok 2015.

Usnesení č. 29/2016/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti ženského 
pěveckého sboru TETIČKY Z  DOLNĚMČÍ o  příspěvek 
na zhotovení lajblů, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 29/2016/13
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí výsledek šetření 
stížnosti České školní inspekce, Zlínský inspektorát, Zlín 
a  souhlasí s  přijatými opatřeními ředitele ZŠ a  ZUŠ Dolní 
Němčí, týkajícími se úpravy školního řádu.
 
Usnesení č. 29/2016/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 
restaurace Muzeum od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021.
 
Usnesení č. 29/2016/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o  pronájmu 
sportovního areálu s FK Dolní Němčí, U stadionu 880, 687 62 
Dolní Němčí, do 31. 12. 2030.

Usnesení č. 29/2016/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku 
Ing. Miroslava Sekaniny, projekční a inženýrská kancelář, Uh. 
Brod, na studii vedení inženýrských sítí v ul. Boršické.

Usnesení č. 29/2016/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku 
Ing. Miroslava Sekaniny, projekční a inženýrská kancelář, Uh. 
Brod, na studii vedení inženýrských sítí v ulici Vinohradské.
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VÁŽENÍ  OBČANÉ
Obec  Dolní Němčí  má zájem  

o  nákup   zemědělských  pozemků    
v k.ú. Dolní Němčí. 

Pokud máte zájem  o prodej svých 
pozemků , přijďte  se  informovat   

o podmínkách  prodeje   
na  obecní  úřad.

Pozvánka na připravované akce  
v období březen – červen 2016

24. 3. 2016  REFLEXY + diskotéka – kulturní dům
15. – 16. 4.2016 Bazárek – kulturní dům
19. 4. 2016  Přednáška – Historickou krajinou Luckého 
  pole – KD
29. 4. 2016  Předhodové zpívání – mužský pěvecký sbor  
  Dolněmčané – KD
30. 4. 2016               Hody s právem – hodová zábava – KD
  6. 5. 2016  Pálení čarodějnic
18. 5. 2016  Akademie – ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí  - KD
21. 5. 2016  Košt vín ČZS – kulturní dům
28. 5. 2016  Memoriál Karla Bartoše v šachu - KD
  4. 6. 2016  Dětský den
18. 6. 2016  Pečení chleba – Muzeum Na Mlýně
25. 6. 2016  Memoriál  J. Přikryla – turnaj starých pánů

K zamyšlení:  My a vděčnost!

Měli jsme setkání ročníku a přijeli i ti, co jsou ženatí a vdané 
mimo Dolní Němčí. Chodili jsme po  hřbitově a  užasli nad 
úklidem celého hřbitova i jeho okolí. Podle jejich slov, u nich 
na jejich hřbitovech ještě v létě po koutech leží věnce od Vánoc. 
Toto my už bereme jako samozřejmost, že je vše uklizeno a ani 
nás nenapadne být někomu vděčni. Dále jsme byli v  kostele 
a také se divili, že nám ho někdo přišel otevřít, že se staráme, 
opravujeme a  je čisťoučký. To bereme také jako samozřejmost. 
Pak jsme šli  do muzea, kde nám byl podán výklad i s názornými  
ukázkami a navíc jsme  byli pohoštění  vdolkama. Byli prostě 
unešeni.  Na dotaz:  „A  toto je co?“ zněla odpověď: „Ale jen 
pár buchet, pekla jsem, tak jsem vám vzala.“ Prostě nevycházeli 
z údivu a s něčím takovým se ještě nesetkali.

Každý z  nich to dělá ve  volném čase. Jen si každý z  vás 
řekněte: „Dělal bych to já?“

Vše bereme jako samozřejmost a zapomněli jsme na vděk. 
Také se spolužákům líbila celá naše obec. Když jsme jim řekli, 
že každou sobotu si většina lidí před svým domem pouklízí, tak 
to brali jako pohádku. Ale také řekli, že podle toho taky obec 
vypadá. Když spolužáci odjížděli, vzkazovali těm obětavým 
lidem, se kterými se setkali, velké, vděčné a srdečné poděkování, 
které jim tímto vyřizuji.

A my se neučme brát všechno samozřejmě, ale co se hlavně 
naučme, děkovat a  být vděčni, protože toto se jaksi z  našich 
životů vytratilo.

MCH

„JE TŘEBA STÁT SE ČLOVĚKEM, KTERÝ UMÍ VIDĚT 
OČIMA SRDCE A KTERÝ UMÍ DĚKOVAT.“ 

V.Kodet

Z činnosti občanské  
a osvětové komise

Na jaře minulého roku bylo zastupitelstvem obce schváleno 
ustavení občanské a osvětové komise. Její vznik byl iniciován 
na základě potřeby zlepšení komunikace mezi místními spolky, 
zastupitelstvem, radou a vedením obce. Dalším záměrem bylo 
zlepšení občanského dialogu vzhledem k  tématům obecní 
samosprávy a rozvoje obce.  

Po  založení komise došlo k  vytvoření databáze kontaktů 
zástupců spolků a  jejich setkání na  ustavující schůzi. Na  ní 
spolky představily svou činnost, současnou situaci i  plány 
do budoucna. Po tomto setkání zástupců spolků byl vytvořen 
výbor komise ve  složení: PhDr.  Petr Slinták (předseda), 
Ing. Martin Matuš (místopředseda), P. Mgr. Petr Hofírek, Jana 
Fibichrová, Jarmila Vlková. Poté bylo navrženo vytvoření 
pracovních webových stránek komise, kde jsou shromážděny 
všechny kontakty na  zástupce spolků. Součástí těchto 
webstránek je také kalendář akcí, který je průběžně doplňován 
na  základě informací obdržených od  jednotlivých spolků. 
Tento kalendář slouží nejen ke koordinaci spolkových aktivit, 
ale také coby informační zdroj pro vedení obce, která díky 
němu získává potřebné informace pro doplňování veřejných 
webových stránek. Prioritním účelem činnosti komise byla 
v  první fázi potřeba dialogu zástupců spolků nad problémy, 
které se týkají pořádání akcí. 

Součástí činnosti komise je také pořádání osvětových 
a  vzdělávacích akcí určených pro širší veřejnost. Došlo 

Usnesení č. 29/2016/21
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit  kupní 
smlouvu  na pozemek p.č. 4049 v k.ú. Dolní Němčí. 

Usnesení č. 29/2016/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti DH 
Dolněmčanka o  poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2016, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 29/2016/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Základní 
organizace Českého zahrádkářského svazu Dolní Němčí 
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Dolní 
Němčí na rok 2016  do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 29/2016/24
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Mužského 
pěveckého sboru Dolněmčané o  poskytnutí jednorázového 
finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2016, do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 29/2016/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Mužského 
pěveckého sboru Dolněmčané o  poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2016, do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 29/2016/26
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
mezi p.  Josefem Tinkou,  Dolní Němčí a  obcí Dolní Němčí  
na provoz  kanceláře České pojišťovny a.s. k 31. 1. 2016.
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k započetí besed, na které jsou zváni zajímaví hosté působící 
v  různých oborech. Minulý rok Dolní Němčí navštívil 
s cestopisným tématem někdejší předseda Hnutí Brontosaurus 
Tomáš Hradil, který přednášel o  své několikaměsíční pěší 
pouti z  Jeseníků do  Španělského Santiaga de Compostela. 
Na  podzim mezi nás zavítala RNDr.  Marie Klemensová, 
která měla přednášku o smyslu a údržbě alejí v krajině. S paní 
Klemensovou, vedoucí ČSOP Panoflíček Vlastou Ondrovou 
a zástupcem komise životního prostředí ing. Milošem Šťastným 
jsme si také prohlédli úseky kolem cyklostezek a okresní silnice, 
kde byly vykáceny nebo dožívají původní ovocné stromy. Takto 
byla konzultována možnost obnovy stromořadí kolem silnic 
a  možné způsoby ozelenění cyklostezek. V  únoru letošního 
roku Dolní Němčí navštívil Ing.  arch. Jan Kruml, který 
přednášel o proměnách stavitelství a architektury na venkově. 
Pan architekt navštívil i pana faráře P. Petra Hofírka za účelem 
konzultace způsobu opravy okenic a pláště historické budovy 
místní fary. Coby zakladatel Spolku pro obnovu venkova ČR 
a  specialista na  venkovskou zástavbu má ing.  Kruml bohaté 
zkušenosti s  úpravou esteticky cenných venkovských staveb 
a nadále s námi konzultuje odborné otázky tohoto druhu.

V plánu na tento rok jsou ještě další tři besedy. Ta první se 
v přísálí kulturního domu uskuteční v úterý 19. dubna od 18:00 
a  přivítáme na  ní PaedDr.  Jiřího Jilíka, který bude přednášet 
na  téma Historickou krajinou Luckého pole, o níž pojednává 
také druhá část vlastivědného textu uveřejněná v  tomto čísle 
Zpravodaje. Tímto si vás tedy dovolujeme pozvat na tuto akci. 
Díky založení osvětových besed bylo iniciováno také technické 
dovybavení přísálí kulturního domu, které nyní umožňuje 
provádět kvalitní audiovizuální prezentace. 

Na  základě debaty v  komisi byla uspořádána také 
vzpomínková akce k  výročí osvobození obce v  dubnu 
minulého roku. Zastupitelka Jana Fibichrová soustředila též 
zajímavé informace k tomuto tématu, které byly prezentovány 
v  nástěnce před hřbitovem. Několik zájemců navštívilo také 
filmové představení snímku režiséra Karla Kachyni Ať žije 
republika v  uherskobrodském kině Máj. Na  jaře minulého 
roku byla zorganizována také výstava Karpaty v Evropě, která 
proběhla na návsi před farou a  setkala se s  řadou příznivých 
ohlasů včetně pozitivní odezvy ze strany pedagogů místní 
základní školy. Idea pořádání dalších venkovních výstav 
na  tomto prostranství je životaschopná a  záleží nyní na  vůli 
rady obce, zda podobné tematické výstavy budou i v budoucnu 
v Dolním Němčí pořádány. 

Předseda občanské a osvětové komise během minulého roku 
inicioval debatu o  organizaci vzpomínkových akcí k  výročí 
bitvy na Luckém poli (1116), které si připomínáme v letošním 
roce. V Dolním Němčí proběhly dvě diskusní setkání historiků, 
zástupců obcí a místních zájemců o danou problematiku. Tato 
pracovní skupina načrtla několik možných aktivit, jež by tuto 
významnou událost v  dějinách českého státu připomněly. 
V  naší obci bude realizována výsadba památného stromu 
a měl by být usazen i památný kámen v lokalitě směrem k obci 
Slavkov, která je tradičně nazývána Lucké pole. Měla by také 
proběhnout již zmíněná přednáška dr. Jilíka na téma historické 
jihovýchodní hranice Moravy a  Uher, tzv. Lucké provincie. 
Další akce by měly proběhnout např. v sousedním Hluku nebo 
v Uherském Brodě. Bude se jednat o besedu s historiky nebo 
projekce filmů s historickou tematikou.

V minulém roce byla iniciována také debata o problematice 
obnovy stromořadí a zeleně v úsecích cyklostezek mezi Dolním 
Němčím, Slavkovem a  Nivnicí, včetně části katastru obce 

Vlčnov. Na  toto téma proběhlo několik setkání kolem stolu 
i v  terénu, byli osloveni zástupci dotčených obcí a chystají se 
další jednání. Zda-li se podaří aleje v  daných úsecích opět 
obnovit a okolní krajina tak získá přívětivější ráz i oslabenou 
ekologickou stabilitu nyní bude záležet na postojích a aktivitě 
vedení dotčených obcí. Problematika obnovy alejí je řešena 
v  těsné spolupráci s  komisí životního prostředí a  ČSOP 
Pantoflíček. V  této souvislosti je vhodné připomenout také 
probíhající debatu o  situaci Ekocentra Pantoflíček, které 
působí při ZŠ Dolní Němčí a jehož činnost v posledních letech 
stagnuje. Předmětem diskuse je nejen zachování, ale i oživení 
činnosti této velmi užitečné environmentálně vzdělávací 
základny, která byla v minulosti pro místní ZŠ velmi ceněným 
vzdělávacím doplňkem zvyšujícím veřejnou prestiž základní 
školy i  naší obce. Komise v  této souvislosti plánuje iniciovat 
jednání s vedením obce za účelem pravidelné finanční podpory 
činnosti a rozvoje Ekocentra Pantoflíček z rozpočtu obce.

Občanská komise byla před rokem založena na  zkušební 
dobu s tím, že čas ukáže, zda-li její činnost má či nemá smysl. 
Na  dalším setkání zástupců spolků, které proběhlo na  konci 
minulého roku se ukázalo, že zájem o pravidelné scházení se 
a dialog trvá a že i díky činnosti komise došlo nejen ke zlepšení 
komunikace mezi spolky a  vedením obce, ale také k  iniciaci 
nových společenských a  občanských aktivit nebo oživení 
diskuse nad problémy obecní správy a  zapojení občanů 
do  rozvoje obce. Z  toho důvodu výbor komise navrhnul 
pokračování její činnosti i v letošním roce. 

Petr Slinták
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Kde bylo Lucké pole?
(z knihy Olšava ví svoje) - 2.část

  A tak už zbývá jenom odpovědět na poslední otázku - kde 
konkrétně Lucké pole, na němž místo plánovaných přátelských 
přípitků vínem tekla krev, vlastně bylo, neboť pojem „v blízkosti 
potoka Olšavy" dává příležitost k různým výkladům.

  Vyjděme z  Kosmova textu: k  bitvě došlo zcela určitě 
v místech, kde se říčka dala lehce překročit; nezapomeňme, že 
mělo jít o mírová jednání a Olšava tedy měla spojovat, nikoliv 
rozdělovat. To znamená, že se setkání muselo uskutečnit při 
brodu. A ten byl právě tam, kde je dnes město Uherský Brod. 
To ještě v roce 1116 neexistovalo, z pramenů však víme o osadě 
ležící v těchto místech Na brodě. Vesnice se nacházela zhruba 
v místech uherskobrodského pivovaru a okolí, což je dnes hustě 
zastavěná část města. Brod, na  kterém se vybíralo mýto, byl 
tedy někde na příslušném úseku Olšavy. A ještě něco můžeme 
z pramenů vyčíst - Lucké pole nebylo jistě přímo na řece, ale 
dál od  říčního toku v  rovinatém nezalesněném terénu, který 
byl, jak rovněž vyplývá z  Kosmova textu, od  Olšavy oddělen 
pahorkem. Jenomže to všechno nestačí k  tomu, abychom si 
mohli říci: Tady to bylo!

  Stejně uvažoval i historik a archivář Metoděj Zemek, rodák 
z blízkého Vlčnova.  V písemných pramenech se vyznal jako 
málokdo, jejich výpovědní hodnota však v tomto případě končí 
právě na  břehu říčky. Byl si vědom, že rozřešit historickou 
hádanku by mu pomohla stopa v terénu, lidové podání, název 
polní trati či pověst vztahující se k místům, kam by bylo možno 
bitvu v souladu s Kosmovým textem situovat. A tak se tu stopu 
vydal hledat. Ta místa dobře znal, vždyť se narodil ve vesnici, 
která leží právě v  Lucké provincii, tedy onom zmíněném 
nárazníkovém pásmu mezi Olšavou a Bílými Karpatami. Jeho 
výprava do krajiny Luckého pole, zdá se, pomohla historickou 
hádanku vyřešit. V  blízkosti obce Slavkov totiž narazil 
na podobné zeměpisné označení. Kosmas ve své kronice psané 
latinsky označuje pole názvem Lucko nebo Lusco, což zní 
foneticky Lusko. A právě tak lidé nazývali ještě ve 2. polovině 
minulého století mírný svah v  katastru mezi Slavkovem 
a Dolním Němčím, napravo od silnice spojující obě obce. Také 
potok, který teče z Horního Němčí přes Slavkov do Dolního 
Němčí, byl podobně nazýván – Lucko, Lusko nebo Luvno. 
(Jižně od Slavkova pak získává název Okluka.) Trať i potok jsou 
pod těmito názvy zaznamenány i  v  topografických mapách 
z let 1875–1883 a v některých mapách pozdějších. Historik si 
rovněž poznamenal, že místní občané, starší sedmdesáti let, 
jmenují pole i  potok zřetelně slovem "Lucko," kdežto mladší 
generace "Lusko".

  Na další zajímavosti narazil v lidovém podání - Kosmovu 
zprávu o Luckém poli převzal i autor obecní kroniky ve Slavkově 
a okomentoval ji ústní pověstí, že na místě označeném jménem 
Lucko prý kdysi stávalo město. V prostoru Luckého pole, jak jej 
Zemek lokalizoval, je mezi lidmi uváděno také pojmenování 
Podbojisko. A  konečně - nedaleko Dolního Němčí jižním 
směrem se nachází lokalita  Tábořisko. V hypotéze o bitevním 
poli mezi Slavkovem a Dolním Němčím nechybí ani pahorek, 
který obešla knížata Soběslav a Ota. Mohla to být Černá hora 
jihovýchodně od Uherského Brodu, svažující se k Olšavě.

  Poté, co svoji hypotézu v  roce 1972 uveřejnil v  podnes 
citované monografii Moravsko-uherská hranice v  10. - 13. 
století, bylo Lucké pole mezi Slavkovem a  Dolním Němčím 
zaneseno i do turistických map. (Mezi kótou 306, na níž je dnes 
vysílací věž, a někdejším Padělským mlýnem.) A tak je najdeme 

i na turistické mapě na internetu. Stačí pár kliknutí a počítač 
nás upozorní na  místo, kde se před devíti stoletími setkali 
panovníci, jejichž dobré úmysly nakonec vydláždily cestu 
do pekel. Současný historik Jiří Mitáček se sice dívá na závěry 
Metoděje Zemka kriticky, ale to nás od  výletu do  těch míst 
nemusí odradit. Však můžeme té příležitosti využít k návštěvě 
malebného slováckého městečka Hluku a jeho středověké tvrze, 
kam umístil dějiště svého románu Na dolinách svítá spisovatel 
František Kožík.

  Krajina Luckého pole podél silničky do  Slavkova je 
jen a  jen pole. Doslova a do písmene. Kus země, na níž jsou 
po staletí obdělávaná pole, již dávno pozbyl řeči. Neprobouzí 
v  člověku tušení, jaká cítíme na  valech dávných hradisek či 
na mohylových polích.

  Jen Olšava ví své, ta si pamatuje, ale nic víc neřekne. 
Možná proto, že si víc nezasloužíme. Vždyť i  na  břehu, kde 
kdysi odpočíval Kosmas, je místo zeleného trávníku betonové 
koryto. Co my lidé nevíme, nemůžeme zkazit!

Jiří Jilík

Národopisný krúžek 
Dolněmčan

Pro Národopisný krúžek Dolněmčan je začátek roku 2016 
ve znamení velkých příprav.

První velkou akcí, kterou jsme v letošním roce uspořádali, 
byla Fašanková obchůzka masek a  pochovávání basy. Stejně 
jako v loňském roce jsme nechodili po celé dědině, ale pouze 
po upravené trase se zastávkami na připravených stanovištích. 
Průvod masek začal v 9 hodin u Restaurace Rozkvět. Do průvodu 
se mohl připojit každý občan. Obešli jsme dohromady třináct 
stanovišť. Večer, od  20 hodin, následovala velká smuteční 
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hostina na  počest drahé Cecilky Masopustové v  Kulturním 
domě. Smuteční obřad jsme zahájili krátkým vystoupením. 
Na poslední cestě doprovodila nebožku Dolněmčanská pětka, 
NK Dolněmčan, Tetičky z Dolněmčí alias plačky a celý obřad 
vedl pan folklorní velebný.

Náš smutek a konec půstu skončí zanedlouho a oslavíme jej 
jako každoročně Velikonoční obchůzkou mládenců z  krúžku 
po krúžkových tanečnicách. 

O prvním květnovém víkendu (30. 4. - 1. 5.) se v Dolním 
Němčí uskuteční Hody s právem. Letošními stárky jsou Antonín 
Světinský ml. a Karolína Zelinková jako mladší stárkovský pár, 
Jiří Miloš a Šárka Došková jako starší stárci. Přípravy na hody 
jsou již v  plném proudu. Od  začátku letošního roku navíc 
probíhají také taneční nácviky hodové chasy. Rádi bychom 
touto cestou oslovili i  další zájemce, kteří by se k  nám chtěli 
přidat. Poznáte nové lidi, naučíte se hodové tance a  písničky 
a  spoustu nových věcí. Zkoušky hodové chasy probíhají 
každou sobotu od  18 hodin ve  zkušebně krúžku Dolněmčan 
nebo v Kulturním domě. Těšíme se na nové tváře, rádi uvítáme 
každého, kdo má čas a zájem!

V květnu nás dále můžete vidět v Muzeu J. A. Komenského 
v  Uherském Brodě, kde bude předvedena tradiční 
Dolněmčanská svatba (sobota, 21. 5.). O týden později, v neděli 

29. 5. na Jízdě králů ve Vlčnově se představíme v pořadu Pod 
Karpaty.

Milovníci domácího chleba se mohou jako každoročně těšit 
na  Pečení chleba na  Muzeu, které se letos uskuteční už 18. 
června. O prázdninách, konkrétně v sobotu 6. srpna, se na nás 
můžete přijet podívat do  Slavkova, kde budeme vystupovat 
na Folklorním dni, který je pořádán jedenkrát za dva roky. 

Jak již bylo napsáno, letošní rok je pro nás ve  znamení 
velkých příprav, protože v  letošním roce oslaví Národopisný 
krúžek Dolněmčan 50. výročí od svého založení. Tímto bych 
chtěla pozvat všechny současné i bývalé krúžkaře a krúžkařky 
na oslavu naší "padesátky", která se uskuteční v sobotu 27. srpna 
2016 nejprve přivítáním na Obecním úřadě v Dolním Němčí, 
dále vzpomínkou na bývalé krúžkaře na hřbitově s položením 
věnce a  následnou mší v  kostele sv. Filipa a  Jakuba. Budeme 
rádi, když přijdete na tuto akci v kroji.

Měsíc září pro nás tradičně znamená dvě příjemná 
vystoupení na  akcích Vaření trnek na  Muzeu v  Dolním 
Němčí, kam nás každoročně zvou naše dolněmčanské Tetičky, 
a  o  týden později na  Slavnostech vína a  otevřených památek 
v  Uherském Hradišti. Na  této akci se budeme prezentovat 
na nádvoří Galerie Slováckého muzea.

     Dále bych Vás ráda pozvala na pořad věnovaný 50. výročí 
krúžku, který se uskuteční 26. listopadu 2016 v Kulturním domě 
v  Dolním Němčí. O  této akci Vás budeme ještě informovat 
v následujícím zpravodaji.

Máme nové internetové stránky www.dolnemcan.cz  
a  můžete nás najít i  na  facebooku www.facebook.com/
dolnemcan.

Za NK Dolněmčan
Mgr. Taťána Milošová - organizační vedoucí

    Přehled akcí NK Dolněmčan na rok 2016

30. dubna - 1. května  Hody s právem   Dolní Němčí
21. května Dolněmčanská svatba Uherský Brod
29. května Jízda králů  Vlčnov
18. června Pečení chleba  Dolní Němčí
  6. srpna Folklorní den  Slavkov
27. srpna Oslava výročí krúžku Dolní Němčí
  3. září  Vaření trnek  Dolní Němčí
10. září  Slavnosti vína   Uherské Hradiště
26. listopadu 50. výročí krúžku Dolněmčan Dolní Němčí
18. prosince Vánoční koledování Dolní Němčí
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Tetičky
Na žádné kulturní akci, která se v naší obci koná, nemohou 

Tetičky chybět. 
Letos poprvé se naše obec zúčastnila už poměrně známé 

akce „Česko zpívá koledy“. Pracovnice OÚ natiskly texty koled, 
tyto pak rozdaly mezi občany. Zpívalo se pod rozsvíceným 
vánočním stromem. Možná se začala nová tradice. 

Poměrně známá a  veliká akce je Předvánoční koledování 
na muzeu na Mlýně. Koledování organizuje krůžek Dolněmčan, 
za účasti všech sborů v obci. Tetičky zde mají zvlášť důležitý 
úkol. Je třeba už od rána topit v peci, aby po programu venku 
se mohli účinkující uchýlit do tepla do jizby. Zde je připraven 
plný stůl cukroví, jedna členka sboru vaří pravidelně kyselicu 
a  členové mužského sboru svaří plný kotel vína. Tak je 
postaráno o dobrou atmosféru. 

Pravidelně připravují Tetičky v  malé místnosti výstavku. 
Letos to byly papírové betlémy. 

Na sv. Jána se koná již tradičně žehnání vína v sále kulturního 
zařízení. Toto má v režii náš pan farář otec Petr. Samozřejmě 
za účasti všech sborů a scholy. Tetičky vždy připravují výzdobu 
stolů v sále. Minulé akce byly pojaty vážně, tentokrát prohlásil 
otec Petr, abychom si připravily písničky o  víně, mohou být 
i  mírně nevážné. Celý večer se nesl „do  vesela“, za  přispění 
Cimbálové muziky Babica z Hluku. 

Největší akcí Tetiček je však ples seniorů, který se konal letos 
již po  šesté. Každý rok míváme pozvané hosty k  účinkování. 
Tentokrát jsme zajistily vystoupení samy. Nacvičily jsme 
taneček, který tancovaly ženy z Hoštic ve filmu „Slunce, seno, 
jahody“. Tak nás i celovečerní moderátor František Šmíd uvedl: 
„přijely ženy z Hoštic“.

Sklidily jsme veliký potlesk a pochvalu za  to, že si umíme 
udělat legraci samy ze sebe. O  zábavu se celý večer starala 
Dolněmčanská pětka a  mužský pěvecký sbor Dolněmčané. 
Vrcholem večera byla bohatá tombola, do které nám přispěli 
naši příznivci, včetně dvou dortů od místních cukrářek. Díky 
všem.

Již tradičně bývá na plese výstava, letos z díla Josefa Cmola 
„dědáčkovy obrazy“. Veliká spokojenost zářila z  očí i  našich 
hostů, přátel z  Hluku, kterých přijel veliký počet. Však jsme 
jim jejich účast oplatily na seniorském plese v Hluku. Vyžádali 
si i vystoupení „žen z Hoštic“.

Veliký dík patří OÚ za  zapůjčení prostor v  kulturním 
zařízení.

Jedna z  akcí, která se nevydařila, bylo zpívání v  kině Máj 
v  Uherském Brodě, při promítání starých filmů natáčených 
v našem kraji.Všechno zajištěno, ale počasí udělalo čáru přes 
rozpočet. V sobotu sněžilo, večer zvlášť intenzivně, cesty byly 
nesjízdné, a tak jsme byly doma. Toto organizuje Petr Slinták. 
I tak se může stát. 

Fašank. Jako vždy, členové krůžku Dolněmčan požádali 
Tetičky o  účast na  večerním pochovávání basy, jako plačky. 
Plakaly jsme statečně, za  všeobecného smíchu obecenstva. 
Odměnou nám bylo bohaté pohoštění od krůžku.

A  teď chvíli klid, než nám začne účast na  akcích, kterých 
bude požehnaně. Hody, pak předvádění dolněmčanské svatby 
v Muzeu v Uherském Brodě a další. Čeká nás toho hodně. 

Marie Ježková

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
dovolte, abychom vás seznámili s hlavními událostmi, kterými 

naše škola žila kromě klasické výchovně vzdělávací činnosti 
od  vydání posledního čísla zpravodaje.  Ke  konci roku jsme 
úspěšně ukončili projekt OPVK Učíme jazyky a čtení – zábavně 
a  efektivně ve  výši 950  000,- Kč. Za  ně jsme získali do  školní 
knihovny 636 knih a 6 čteček, které se využívají ve čtenářských 
dílnách, 5 učitelů vyjelo do zahraniční na jazykovou stáž a 40 žáků 
mělo možnost si v Londýně procvičit svoje jazykové schopnosti. 
V  dalším uzavřeném projektu jsme výrazným způsobem 
podpořili výuku technické výchovy. Za  obdržených 200  000,- 
Kč jsme nakoupili kvalitní stroje a nástroje, které budou sloužit 
nejen učitelům pro přípravu materiálu, ale i samotným žákům 
k tvorbě vlastních výrobků. 

Svoji činnost učitele tělesné výchovy ukončil ke  konci  
1. pololetí Mgr.  Jindřich Kvasnička. Na  jeho místo nastoupili 
dr. Dobeš a dr. Leblochová. Z pozice vedoucí školního klubu 
odešla Mgr. Jana Trtková. Oběma děkuji za jejich práci a přeji 
na novém pracovišti hodně úspěchů.

Další popis aktivit pro vás připravili jednotliví vyučující.    
Mgr. Milan Kvasnička, ředitel ZŠ a ZUŠ

. Ovocňák 
Naše škola začala od září 2015 spolupracovat s firmou Toko 

Agri a.s. provozovna Rudice. Tato firma se zabývá výrobou 
Ovocňáků, což jsou čisté přírodní mošty, které dodávají dětem 
na  1. stupni spolu s  jinými produkty v  rámci projektu Ovoce 
do škol. 
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Od září jsme obdrželi pro děti v rámci bezplatných svačinek 
celkem 1008 ks jablek, 288 kusů kiwi, 144 kusů ředkviček, 
288 ks mandarinek, 720 ks ovocných moštů různých příchutí, 
144 ks broskví, 288 ks švestek, 144 ks mrkví, 288 ks hrušek, 
144 ks pyré a 144 ks blum. 

Jedná se o dokonalé svačinky pro děti, zelenina a ovoce je 
čerstvé, k tomu oblíbené pitíčko, svačinky jsou chutné a zdravé. 

Spolupráce s  firmou Toko Agri je dobrá, přispívají také 
sponzorskými dary do  různých soutěží pořádaných školou 
a  dávají dětem odměny ve  formě pitíček nebo např. psacích 
potřeb a jiných dárkových předmětů. 

Michaela Bachanová, vedoucí projektu

. Straňanská laťka
Skvělého výkonu dosáhl Tomáš STOJASPAL z  9. třídy. 

Na  tradičním závodě ve  skoku vysokém ve  Strání získal 3. 
místo. Jeho výkon 160 cm si určitě zaslouží obdiv a  uznání. 
Tomáš získal pro školu krásný skleněný pohár. 

Gratulujeme.
Mgr. Jindřich Kvasnička

. Polonéza
Každé úterý jsme se scházeli a  pilně nacvičovali taneční 

sestavu a základy různých společenských tanců (waltz, valčík, 
polka).

Tančili jsme na klasickou skladbu od známého hudebního 
skladatele Antonína Dvořáka.  Velkou změnou bylo oblečení 
tanečnic. Děvčata zvolila pro naši školu netradiční oblečení. 
Na  plese se proměnila v  krásné nevěsty v  bílých svatebních 
šatech. Jejich partneři měli černé košile s bílou kravatou. 

Své taneční umění pak spolu předvedli na plese SRPŠ. Letos 
tančilo 12 tanečních párů. Podpořit je přišla celá rodina, přátelé 
i kamarádi. 

Tímto děkujeme všem pořadatelům, sponzorům, 
tanečníkům a  jejich rodičům za  pochopení a  pomoc při 
nácviku a přípravách na ples. 

Simona Synčáková, Šárka Došková

. Lyžařský kurz
Ve dnech 6. – 10. 1. 2016 se uskutečnil tradiční lyžařský kurz 

sedmáků a části osmáků. Jezdíme na Horní Bečvu, ubytování 
máme v  rekreačním středisku Pekárny a  lyžujeme na  svahu 
Rališka, kde je sedačková lanovka. Přestože jsme díky sněhovým 
podmínkám museli kurz o  jeden den zkrátit, všichni žáci 
zvládli závěrečný slalom a jejich lyžařské dovednosti se výrazně 
zlepšily. Výsledky slalomu, pořádku i karnevalu jsou v příloze. 
Děkuji za  obětavé výkony instruktorům Mgr.  Kuřinovi a  j. 
Kvasničkovi i zdravotnici S. Synčákové. 

Milan Kvasnička 

 . Zápis dětí do 1. třídy
Dne 10. 2. 2016 se konal na  naší škole zápis budoucích 

prvňáčků. V letošním roce přišlo 33 dětí. Kromě domácích také 
3 ze Slavkova a 1 z Boršic u Blatnice. Za účasti svých rodičů se 
děti představily, zazpívaly písničku nebo přednesly básničku. 
Matematické dovednosti a  hlavně pracovní schopnosti 
předvedly na  pohádkovém pracovním listě a  nechyběl ani 
individuální rozhovor a jazyková část s paní učitelkou. Všechny 
děti se velmi snažily a  po  celou dobu hezky spolupracovaly. 
Na  závěr dostaly za  odměnu sladkost a  dárečky z  keramiky, 
které pro ně připravili starší žáci naší školy s  paní učitelkou 
Růžičkovou. Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme! 

Mgr. Jana Pacholová
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. Olympiáda z AJ
V  lednu 2016 se celkem 38 žáků 2. stupně ZŠ zúčastnilo 

školního kola olympiády z  anglického jazyka. Soutěžili 
ve  dvou kategoriích: 6. a  7. třída a  dále 8. a  9. třída. Žáci se 
museli vypořádat nejen s  úkoly, které ověřovaly znalosti 
anglické gramatiky a  slovní zásoby, ale také s  poslechovým 
cvičením, museli také prokázat schopnost použití anglického 
jazyka v  rámci konkrétních konverzačních situací. Tímto 
bych chtěl všem zúčastněným žákům jménem vyučujících 
anglického jazyka poděkovat za účast a gratulovat k dosaženým 
výsledkům. Na prvních třech místech v kategorii 6. a 7. třída 
se umístili: 1. Kevin Krzepicki, 7. A, 2. Miroslav Mléčka 6. B, 
3. Tomáš Kadlček 6. A. Na prvních třech místech v kategorii 8. 
a 9. třída se umístili: 1. Tomáš Bílík 9. r, 2. Viktor Ambros 8. A, 
3. Kateřina Kočí 8. B a Julie Pěrková 9. R. Dne 11. a 12. února 
2016 se 2 žáci naší školy zúčastnili okresního kola v olympiádě 

z anglického jazyka, které se uskutečnilo v Uherském Hradišti 
na  ZŠ Unesco. V  konkurenci více než 30 škol se naši žáci 
umístili na výborných místech. V kategorii 6. a 7. třída byl žák 7. 
A Kevin Krzepicki na 9. místě a v kategorii 8. a 9. tříd se Tomáš 
Bílík z 9. třídy umístil na 16. místě. Oběma žákům gratulujeme 
k výborným výsledkům a děkujeme za reprezentaci naší školy. 

Mgr. František Ježek

. Návštěva knihovny
V  úterý 16. února navštívily obě první třídy místní 

knihovnu. Paní knihovnice Milošová vysvětlila dětem rozdíl 
mezi knihovnou a  knihkupectvím, seznámila je s  tím, jak 
se mají o  knihy starat, podle komiksu děti povídaly, kdo se 
chová ke knihám nesprávně. Taky jim ukázala, jak jsou knížky 
v  knihovně označené a  uspořádané. Protože měl minulý rok 
Večerníček 50. výročí, měla paní knihovnice připravené knihy 
podle televizních Večerníčků. Dětem pak jeden z  příběhů 
přečetla. Potom se mohly děti porozhlédnout po  knihovně 
a prohlédnout si knížky. Žáky nejvíce zaujaly knihy o přírodě, 
prohlédli si i pohádky a dětské časopisy. Tímto děkujeme paní 
Milošové za připravenou besedu. 

Mgr. Horká, Mgr. Spáčilová

. Zeměpisná olympiáda
Dne 16. 2. 2016 se na  naší škole uskutečnilo okresní 

kolo zeměpisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo 84 
soutěžících celkem z 30 škol. Olympiáda probíhala ve čtyřech 
kategoriích a  každý účastník soutěžil ve  třech kolech. Naši 
školu reprezentovali: v  kategorii A  Sabina Šumšalová z  6.A, 
v kategorii B Tomáš Tkáč ze 7.A a v kategorii C Martin Frola 
z  8.B. Nejúspěšnější reprezentantkou byla Sabina Šumšalová, 
která získala výborné 3. místo. 

Mgr. Edita Buršík Jinková

. Svět kolem nás 
Voda, vzduch, půda, teplo a  světlo ze Slunce, nerosty 

a horniny jsou součástí neživé přírody. Neživá příroda vytvořila 
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na  Zemi podmínky pro život. A  my jsme v  našich hodinách 
prvouky pozorovali, zkoumali, ověřovali i  měřili. Svět kolem 
nás je i živá příroda a do té se pustíme v dalších hodinách. 

Mgr. Pacholová, žáci III. B

. Kloboukový den 
V  den pololetního vysvědčení se třída 3. A  proměnila 

v přehlídku nejrůznějších modelů klobouků. Děti si uspořádaly 
kloboukový den a k tomu si přichystaly i občerstvení v podobě 
jednohubek. Všechny dobroty, které kuchtíci připravili, byly 
výborné a krásné i na pohled, o čemž svědčily prázdné talířky, 
které si děti na závěr poumývaly. 

J. Staňová, žáci III. A

. Recitace
Ve čtvrtek 24. 2. se sešlo 30 nejlepších recitátorů a recitátorek 

z prvního stupně, aby v recitační soutěži předvedli své umění. 
Po těžkém rozhodování porota vybrala a odměnila tyto žáky: 

1. ročník: Mitáček Marek, Miklová Amálie, Uhlířová 
Veronika, 2. ročník: Sokolová Adéla, Zderčíková Kamila, 
Nováková Justýna, 3. ročník: Klabačka Jan, Kadlčková Anna, 
Šumšal Kryštof, 4. ročník: Šídlová Johana,  Mitáčková Kristýna,  
Mikulková Lucie, 5. ročník: Brencus Pavel,  Štefaníková Natálie,  
Bilíková Monika.

Přednášející, kteří se umístili na  prvním a  druhém místě 
v  ročníku, postoupili do  okrskového kola recitační soutěže 
v Hluku.  

29. února se 20 žáků z  naší školy zúčastnilo okrskového 
kola v recitaci. Své výkony si porovnali s 12 hluckými soupeři. 

Soutěžící přednášeli nejen básně, ale i  dlouhé a  zajímavé 
prozaické texty. Naši recitátoři si vedli velmi dobře ve  všech 
kategoriích. Konkurence byla velká, a tak výběr 2 postupujících 
do okresního kola nebyl někdy lehký. A jak to dopadlo?

Zvláštní ocenění si zaslouží žáci 1. třídy  - tzv. 0 kategorie 
– Amálie Miklová a  Marek Mitáček. Do  okresního kola, 
které se uskuteční 10. 3. 2016 v Uherském Hradišti, postupují 
následující soutěžící. I. kategorie -  Jan Klabačka – 3. tř., II. 
kategorie -   Vítězslav Klabačka – 7. A , III. kategorie -   Sára 
Ježková – 8. A tř., Anna Stojaspalová – 9. tř.  

Velkou pochvalu si zaslouží i další účastníci: K. Zderčíková 
– 2.tř, A. Sokolová – 2. tř,  A. Kadlčková – 3. tř., J. Šídlová, 
K. Mitáčková – 4.tř, P.  Brencus, N. Štefaníková – 5. tř.,  
V. Uhrová, M. Stojaspalová, N. Poláchová, D. Gregorová – 6. 
tř., R. Sipek – 7.tř., V. Pavelková -8.tř., D. Kohoutková – 9. tř. 
Děkujeme soutěžícím za pěkné výkony a také všem vyučujícím 
za přípravu. 

Mgr. J. Mitáčková

. Exotika v tělocvičně
V pondělí 7. března se celá naše škola zúčastnila po  třech 

letech opět programu „Poznávejme zvířata”, který proběhl 
v  tělocvičně naší školy. Připravil ho pro nás pracovník 
Záchranné stanice Ikaros, která už od  roku 1999 funguje 
nedaleko Pelhřimova. Stanice pomáhá zvířatům nalezeným 
ve  volné přírodě. Dostávají zde kvalitní péči, a  pokud se 
je podaří zachránit, jsou vypuštěna zpět do  volné přírody. 
Zvířatům s  trvalými následky stanice zajistí domov. Náš 
program probíhal ve  dvou etapách – v  8 hodin pro žáky 2. 
stupně a v 10 hodin pro 1. stupeň a mateřskou školu. Děti se 
mohly zblízka seznámit se zvířaty chovanými v  záchranné 
stanici a  získaly o  nich spoustu zajímavých informací. 
Poutavé vyprávění o  chovu zvířat doma, o  vhodném výběru 
a následné péči bylo doplněno ukázkami exotických živočichů 
z nejrůznějších částí světa. Žáci mohli zvířata nejen pozorovat, 
ale dokonce si i  na  ně sáhnout a  pohladit! Všichni jsme ale 
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měli nakonec velký respekt ke všem malým i větším vzácným 
exemplářům, když pan vedoucí stanice procházel mezi námi 
a byli nám tak blízko těla a dívali jsme se doslova z očí do očí. 
Navíc jsme přispěli i  na  dobrou věc, neboť všechny vybrané 
peníze jsou použity pro chod stanice – na  veterinární péči, 
krmení, budování a ošetřování prostor pro zvířata aj. A že to 
byla zajímavá zvířata: chameleon jemenský a  pardálí (Jirka 
a Pepíček), užovka japonská tenkoocasá, činčila jihoamerická 
(Vendelín), ježek ušatý (Zuzanka), tarbík egyptský, pakobylka 
rohatá indická, strašilka australská a mnohonožka obrovská.  

Podívejte se na fotografie z této velmi vydařené akce, které 
dokazují zájem a zaujetí nejen žáků ale i p. učitelek, které byly 
rovněž statečné v kontaktu s exotickými živočichy.  Exotika 1,2

Zcela určitě tato návštěva nebyla tou poslední a už teď se děti 
těší, jaká roztomilá zvířátka uvidí příště.

Michaela Bachanová

Z činnosti ZUŠ 
Od  začátku zimního měsíce prosince se všechny obory 

naší ZUŠ intenzivně připravovaly na  Vánoční výstavu, která 
proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na Akademii, která 
se uskutečnila v dopoledních hodinách pro žáky a učitele ZUŠ 
dne 9. prosince v Kulturním domě v Dolním Němčí. Program 
byl opravdu pestrý. Akademii zahájil komorní soubor ZUŠ, 
který pod vedením p. uč. Hany Miklášové nacvičil 3 skladby, 
a to Dva renesanční tance v úpravě pro souborovou hru a dále 
velmi populární píseň Rolničky – opět v  úpravě pro soubor. 
V tomto čísle se představili tito žáci: Marie Stojaspalová, Johana 
Rusňáková, Sabina Šumšalová, Markéta Beníčková, Pavel 
Beníček, Kateřina Kočí, Martin Baroň a  rovněž vybraní žáci 
z 2. – 5. třídy ZŠ, kteří si Rolničky s chutí zazpívali. Provedené 
skladby měly krásný zvuk díky zajímavým hudebním nástrojům 

jako jsou: xylofon, chimes apod. Všem účinkujícím patří obdiv 
za  to, jak zvládli hrát ve  správném rytmu, poslouchat jeden 
druhého a  zodpovídat za  svůj výkon. Následoval taneční 
obor – taneční přípravka, která pod vedením p.  uč. Kláry 
Tvrdoňové nacvičila velmi pěkné pásmo „Vánoční čas“. Kromě 
ladných pohybů nechyběly ani zajímavé motivy sněhových 
vloček, kterými se děvčata ozdobila. O  jemný klavírní 
doprovod se postarala p.  uč. Jarmila Hrobařová. Tanec opět 
vystřídala hudba. Vystoupily dvě žákyně: Sabina Šumšalová 
zahrála na zobcovou flétnu za klavírního doprovodu a Marie 
Stojaspalová se představila hrou na klavír. Literárně-dramatický 
obor si připravil pod vedením p. uč. Kláry Tvrdoňové v prvním 
vstupu úsměvný příběh „O tlustém pradědečkovi“, ve které bylo 
slyšet, jak velmi žáci zapracovali na  svém mluveném projevu 
a rovněž bylo vidět, jak je hraní příběhu baví. Následoval opět 
hudební obor a tentokrát zahrála na klavír Markéta Beníčková 
a na zobcovou flétnu Lucie Mikulková. Před krátkou pauzou se 
opět představil taneční obor, tentokrát s pásmem „Na křídlech 
andělů“, které zatančily starší žákyně. Tanec opět vystřídala 
hudba a jako první se v druhé části představily děti z Přípravné 
hudební výchovy, které pod vedením p. uč. Kolajové nacvičily 
několik písniček. Adéla Sokolová zahrála na klávesy a Sabina 
Šumšalová nechala rozeznít svůj hlas pěkným zpěvem. Protože 
se vše pěkně střídalo, následoval opět literárně-damatický obor, 
který tentokrát předvedl příběh s názvem „Boj o práva zvířat“. 
Hudební obor pokračoval vystoupením Kamily Zderčíkové, 
která zazpívala ve  vánočním duchu a  Veronika Petrana 
Uhlířová zahrála na  klavír. Vrcholem tanečních vystoupení 
byla choreografie s názvem „Apaté“, kterou zatančila nejstarší 
děvčata. O  úplnou tečku se postarala Lucie Bršlicová, která 
zazpívala 2 vánoční písně a  Pavel Beníček nechal rozeznít 
klávesy vánočními melodiemi a  tu poslední koledu Jak jsi 
krásné neviňátko s ním zpíval celý sál. 

V  prosinci proběhla na  naší ZUŠ hudební besídka žáků 
kytarové třídy p. uč. Marie Dufkové, a to v pondělí 14. prosince 
v 16.00 hodin. V programu vystoupili všichni žáci z této třídy: 
Andrášková Lucie, Andrášková Natálie, Beníčková Markéta, 
Halík Adam, Kvasnička Petr, Mikulková Lucie, Míšková 
Charlota, Nemravová Irena, Stojaspalová Anna, Šmejdíř Tobiáš, 
Šmejdířová Michaela, Talský Petr a Tomancová Anna.  Zazněly 
lidové písně, krátké instruktivní skladby i  skladby náročnější 
a také koledy.  Celým programem provedla posluchače dvojice 
moderátorů: David Kovařík a  Anna Stojaspalová. V  závěru 
hudební besídky bylo možné slyšet kytarový soubor, který velmi 
pěkně nacvičil skladby: A. Menšík – Pod dubem za dubem a G. 
Hansard – Falling Slowly. 



15Dolněmčanský zpravodaj

Dne 14. prosince v  odpoledních hodinách, zavítali žáci 
hudebního oboru ZUŠ Dolní Němčí do  místního Domu 
s  pečovatelskou službou, aby potěšili svým uměním seniory 
– starší spoluobčany obce.  Podařilo se nám vytvořit velmi 
příjemnou a  přátelskou atmosféru. V  úvodu se představila 
Kamila Zderčíková, která zazpívala píseň Vánoční stromek 
a  Jak jsi krásné neviňátko. Ladislav Hladík zahrál na  kytaru 
ve  španělském tónu a  přidal i  koledu Štědrej večer. Lucie 
Bršlicová zazpívala známou vánoční píseň Purpura a Vánoční 
ukolébavku. Dále se představila Veronika Petrana Uhlířová, 
která zahrála na  klavír Dvě skladby a  koledy Rychle bratři 
a  Veselé vánoční hody. Housle nechala rozeznít Iveta 
Križanová skladbou Sólo pro Ferdánka a  přidala i  koledy 
Narodil se Kristus Pán a  Chtíc aby spal. Sabina Šumšalová 
zahrála na zobcovou flétnu koledy Ejhle chasa naša a Narodil 
se Kristus Pán. Než jsme se rozloučili a popřáli si krásné prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví do roku 2016, zazpívali jsme 
si všichni společně koledu Půjdem spolu do Betléma a  slíbili 
jsme si, že se za krátký čas opět společně setkáme a necháme 
hudbu, aby potěšila a zahřála…..

Ve středu 16. prosince v 17.00 hodin se uskutečnil Vánoční 
koncert vybraných žáků hudebního oboru ZUŠ. V programu se 
představili tito žáci: Veronika Petrana Uhlířová – klavír, Kamila 
Zderčíková – zpěv, Adéla Sokolová – EKN, Iveta Križanová 
– housle, Veronika Martišová – zpěv, Ladislav Hladík – 
kytara, Lucie Bršlicová – zpěv, Pavla Pomykalová - EKN, 
Marie Stojaspalová – klavír, Sabina Šumšalová – zpěv, Erik 
Špaček – EKN a Jakub Tinka – trubka. Na programu zazněly 
drobné instruktivní skladby, lidové písně a  koledy. Na  klavír 
doprovodila žáky p.  uč. Jarmila Hrobařová, Klára Kolajová 
a na trubku si se svým žákem zahrál p. uč. Antonín Daníček. 

V pondělí 21. prosince v 16.00 hodin proběhla velmi pěkná 
předvánoční besídka žáků hudebního oboru na  odloučeném 
pracovišti ve Vlčnově. Představili se žáci p. uč. Marka Teimera 
– zobcová flétna, klávesy, klavír; Radka Haise – housle a p. uč. 
Veroniky Zaorálkové – sólový zpěv. V  programu zazněly 
drobné instruktivní skladby, vánoční písně a  také koledy. 
Účast rodičů a  rodinných příslušníků byla opravdu velká. 
Ve  stejném čase proběhla souběžně hudební besídka žáků 
hudebního oboru na  odloučeném pracovišti v  Šumicích, kde 
vyučuje p.  uč. Markéta Sedláčková. Vystoupili zde žáci, kteří 
navštěvují výuku hry na klávesy a klavír a potěšili posluchače 
opět instruktivními skladbičkami i koledami. Atmosféra byla 
velmi příjemná a všem se besídka líbila. 

Měsíc leden proběhl na  ZUŠ ve  znamení třídních besídek 
– pololetních přehrávek. Nejprve se uskutečnila v pondělí 11. 
ledna 2016 besídka žáků p. uč. Hany Miklášové na odloučeném 
pracovišti ve  Strání. Svá vystoupení předvedly všechny děti, 
které zde navštěvují výuku hry na  EKN a  klavír: Veronika 
Žajglová, Dominika Dufková, Monika Podolanová, Taťána 
Popelková, Anna Vrbová a Ladislav Kolaja.

O  několik dní později ve  čtvrtek 14. ledna 2016 se nesl 
hudebním sálem ZUŠ výhradně zvuk klavíru. Besídka p.  uč. 
Hany Miklášové a  Kláry Kolajové byla zaměřena na  klavírní 
hru a  některá hudební čísla patřila i  hráčům na  keyboard. 
V úvodu zazněly Dva renesanční tance v podání Komorního 
souboru pod vedením p.  uč. Hany Miklášové a  dále již 
vystupovali jednotlivci: Terezka Švehlíková, Simona Juřenová, 
Sofie Vondráková, Denisa Tomšejová, Veronika Petrana 
Uhlířová, Vojtěch Mudrák, Matyáš Bobčík, Karolína Uhrová, 
Magdaléna Zimčíková, Kristýna Švardalová, Monika Bilíková, 
Sabina Šumšalová, Markéta Beníčková, Sabina Vondráková, 
Marie Stojaspalová a  Pavel Beníček. Vyslechli jsme drobné 
i delší a náročnější instruktivní skladby a rovněž koledy.

V  pátek 22. ledna 2016 se konala besídka žáků p.  uč. 
Anety Gajdůškové, která vyučuje sólový zpěv. Svá pěvecká 
vystoupení předvedly tyto děti: Veronika Petrana Uhlířová, 
Kamila Zderčíková, Johana Šídlová, Veronika Martišová, 
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Sabina Šumšalová, Lucie Bršlicová a  Iveta Valková. Na klavír 
doprovodila všechny p. uč. Jarmila Hrobařová.

V sobotu 23. ledna 2016 se uskutečnil tradiční Rodičovský 
ples v  Kulturním domě v  Dolním Němčí a  v  předtančení se 
představily starší žákyně našeho tanečního oboru ZUŠ pod 
vedením p.  uč. Kláry Tvrdoňové. Toto vystoupení bylo pro 
žákyně velmi silným uměleckým zážitkem. 

V  pondělí 25. ledna 2016 proběhla hudební besídka žáků 
p. uč.  Lenky Bednářové a Ludmily Černíčkové.  Bylo možné 
slyšet celou řadu mladých nadějných kytaristů a rovněž hráče 
na  keyboard a  klavír. V  programu vystoupili tito žáci: Filip 
Baroň, David Tilchert, Adéla Dufková, Tereza Jemelíková, 
Viktor Macalík, Kamila Špačková, Johana Rusňáková, Martin 
Baroň, Iveta Valková, Kateřina Kočí, David Kovářík a  Pavel 
Beníček. 

Závěrečná besídka v měsíci lednu se uskutečnila ve středu 27. 
ledna 2016 a představili se na ní žáci p. uč. Jarmily Hrobařové, 
Lukáše Frýborta a  Antonína Daníčka. Zaposlouchali jsme 
se do  zvuku kytary, kláves, klavíru, zobcové flétny a  trubky. 
Na hudební nástroje zahráli: David Vaněk, Natálie Fibichrová, 
Nikol Soukeníková, Tobiáš Kučera, Adéla Sokolová, Šimon 
Miloš, Richard Halík, Justýna Nováková, Tadeáš Slabý, 
Vanessa Kadlčková, Tomáš Kadlček, Pavla Pomykalová, Anna 
Kadlčková, Sabina Šumšalová, Jakub Tinka, Erik Špaček, Eliška 
Bartošová, Ladislav Hladík, Adam Halík, Romana Marečková, 
Veronika Žufánková a  Kateřina Krhovská. Závěr patřil 
krásnému triu zobcových fléten, které zahrály v lidovém duchu. 
Tato poslední pololetní hudební besídka se těšila opravdu velké 
návštěvnosti z řad rodinných příslušníků. 

Dne 25. ledna 2016 navštívili v  odpoledních hodinách 
mladší žáci literárně-dramatického oboru seniory v  místním 
DPS v  Dolním Němčí. Děti chtěly potěšit starší spoluobčany 
nacvičenou hrou s  názvem O  tlustém pradědečkovi, kterou 
předvedly i  na  vánoční Výstavě a  Akademii v  prosinci. 
Vystoupení se odehrálo v  malé jídelně, která navodila 
příjemnou atmosféru a dobře se hodila k námětu hry.  Dětem 
se vystoupení podařilo a divákům se velmi líbilo. Poděkování 
patří zaměstnancům DPS za  umožnění tohoto vystoupení 
a p. uč. Kláře Tvrdoňové za nácvik s dětmi. 

V  měsíci lednu 2016 začali připravovat své práce žáci 
výtvarného oboru do  výtvarné soutěže Rozprávky, pořádané 
městem Nitra na Slovensku. Úkolem bylo ztvárnit pohádku, kde 
se vyskytuje magické číslo (Sedmero krkavců, Tři bratři apod.) 
Každé z dětí si mohlo samo vybrat výtvarnou techniku, někdo 
modeloval z hlíny, někdo maloval či kreslil a pokusili jsme se 
také o  mozaiku ze starých fotografií. Teď jen budeme čekat, 
jak uspějeme v  mezinárodní konkurenci. Nejstarší skupina 
děvčat v  současné době připravuje marionety (loutky), které 
mají být velké 1 metr. Tělo marionety je z kašírovaného papíru. 
Oblečení budeme šít z  látek. Tyto loutky budou vystaveny 
v  měsíci červnu, ve  Zlíně na  přehlídce ZUŠ Zlínského kraje 
v rámci Mezinárodního dětského filmového festivalu. V měsíci 

březnu, plánujeme pro děti z  Horního Němčí a  Dolního 
Němčí společnou akci Výtvarné hrátky, spojené s  přespáním 
ve  škole v  Dolním Němčí.  Děvčata z  nejstaršího oboru 
pojedou 13. a  14. dubna za  poznáváním památek hlavního 
města Prahy. Chystáme se navštívit muzeum v  Uherském 
Hradišti a  prohlédnou si výstavu: Jak se tvoří loutkový film 
a výstavu akademických malířů Miroslava Maliny a jeho syna. 
V  současné době jsme dovybavili učebnu výtvarného oboru 
o  nový grafický lis v  hodnotě 16.000 kč, vybavení na  linoryt, 
žehličku na enkaustiku a lis na fimo tvoření. 

Dne 23. února 2016 se uskutečnila přehlídka žáků ve  hře 
na elektronické klávesové nástroje v Uherském Ostrohu. Tato 
přehlídka byla náhradou za neuskutečněné okresní kolo soutěže 
a  představilo se na  ní celkem 14 žáků z  okolních ZUŠ. Naši 
ZUŠ zde reprezentovaly tři žákyně z  odloučeného pracoviště 
ve Strání: Veronika Žajglová (O. kategorie) a Dominika Dufková 
(III. kategorie) – ze třídy p. uč. Hany Miklášové a Petra Tinková 
(IV. kategorie) – ze třídy p. uč. Kláry Kolajové. Všichni žáci byli 
doporučeni do krajského kola této soutěže, které se uskuteční 
dne 10. března 2016 v soukromé ZUŠ d-music v Kroměříži. 

Poslední velmi důležitá událost v životě naší ZUŠ se odehrála 
ve středu 2. března 2016 v Uherském Hradišti. Konalo se zde 
okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových 
nástrojů dřevěných. Této soutěže se zúčastnily tři žákyně: Lucie 
Mikulková (3. ročník hry na zobcovou flétnu), Sabina Šumšalová 
(5. ročník hry na  zobcovou flétnu), Veronika Martišová (3. 
ročník hry na zobcovou flétnu). Toto trio zobcových fléten se 
dostalo do pásma druhých míst bez postupu do krajského kola. 
Žákyně připravil Antonín Daníček, DiS. Pořadatelem soutěže 
byla ZUŠ Uherské Hradiště a účastnilo se celkem 9 souborů ze 
čtyř ZUŠ. 

V  následujících měsících se činnost v  naší ZUŠ bude 
zaměřovat na přípravu Jarního koncertu, Výchovného koncertu 
pro MŠ a především na přípravu Akademie, která se uskuteční 
ve středu 18. května 2016. 

Za ZUŠ Klára Kolajová

Školní družina
AŤ JE LÉTO, NEBO ZIMA,  V DRUŽINĚ JE VŽDYCKY PRIMA.
PO ŠKOLE SEM ZAJDEM RÁDI, MÁME TADY KAMARÁDY.
ZAHOĎ NUDU ZA HLAVU, POJĎ SI SPRAVIT NÁLADU.
RELAXOVAT, PRACOVAT, LENOŠIT I HRÁT, BUĎ TAKÉ NÁŠ KAMARÁD.

Dnešní článek bych začala básničkou, která je pro nás 
vychovatelky moc důležitá. Snažíme se, aby tomu tak bylo 
a  všechny děti do  školní družiny chodily rády. Aby pro ně 
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odpoledne strávené s  kamarády bylo přínosné a  plné her, 
zábavy, soutěžení, zpěvu, tance, ale také odpočinku a lenošení. 
My vychovatelky počítáme s tím, že každý někdy „nemá svůj 
den“, děti nevyjímaje.  Vlastně ani my dospělí mnohdy nemáme 
tu správnou náladu, jsme unavení, rozčílení a přetížení prací. 
To by se ale nemělo odrazit na přístupu k dětem. Musíme své 
děti tolerovat a  více si všímat jejich dětské dušičky. Sledovat 
jejich reakce, chování, nálady, ale také potřeby. Je důležité 
věnovat jim svůj čas a povídat si s nimi. Potřebují naši pomoc 
a oporu. Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se 
o  své děti zajímají, komunikují s  námi a  případné problémy 
se společně s  námi snaží vyřešit. Vážíme si každé jejich 
spolupráce a  projeveného zájmu o  činnost v  ŠD. Je pro nás 
velkou pochvalou, když zeptají svých dětí, jak se ten den měly, 
co ve  školní družině zažily, co se naučily, s  kým se hrály, … 
a děti odpoví úsměvem J.

 Simona Synčáková, vedoucí ŠD

Předjaří v naší barevné 
školce

Jaro se k radosti dětí, ale i nás dospělých nezadržitelně blíží 
a s ním přichází delší dny s větším množství sluníčka.                                                     

Středa 10.2.2016 byla slavnostním dnem pro všechny naše 
předškoláky. Jejich kroky v  tento den směřovaly do Základní 
školy v  Dolním Němčí, kde se uskutečnil zápis do  1. tříd. 
Děti se těšily, ale zároveň se obávaly toho, co je vlastně čeká. 
V tomto týdnu se děti také zúčastnily výuky v 1. třídách, kde 
se seznámily s  prostředím, do kterého budou po prázdninách 
každodenně docházet.

V únoru se již tradičně konal POHÁDKOVÝ KARNEVAL. 
Tentokrát s veselým vystoupením ,, Balonkového klauna,“ který 
dětem zahrál na kytaru, společně jsme si zazpívali, zatancovali 
a  nakonec všechny děti obdaroval zvířátky, meči, květinami, 
vyrobenými z nafukovacích balonků.

Začátkem března jsme se s  dětmi účastnili přednášky, 
týkající se zajímavého života zvířat, kterou si pro děti připravili 
zaměstnanci záchranné stanice z  Vysočiny. Předvedli dětem 
činčilu, malého ježka, který by bez jejich pomoci nepřežil zimu. 
Velkým zážitkem pro děti se stali například dva chameleoni, 
had a  strašilka. Ti nejodvážnější si mohli některá ze zvířat 
pohladit.

A  co nás v  tomto období ještě čeká?  Už po  několikáté se 
na  přelomu zimy a  jara vydáme s  dětmi směrem k  potoku 
Okluky, budeme vynášet Morenu a  loučit se tak se zimou. 
Zúčastníme se velikonoční výstavy v přísálí kulturního domu,  
koncertu  ,, Hudba pro radost ‘‘  a  v dubnu se bude konat zápis 
nových dětí do MŠ. 
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Přejeme všem dětem a  jejich rodičům radost z  prvních 
jarních dnů a  krásné Velikonoce        

Válková Eva a Vlková Jarmila, uč. 1.tř. MŠ

. OZNÁMENÍ PRO RODIČE
Zápis k  předškolnímu vzdělávání v  mateřské škole Dolní 

Němčí na školní rok 2016/2017 se koná 25. a 26. 4. 2016 v době 
od 8-15 hodin. Zákonní zástupci si spolu s vyplněnou žádostí 
přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Bližší informace a  žádosti k  vytištění naleznete na   
www.msdolninemci.cz/informace pro rodiče.

Kadlčková Eva, ředitelka školy

V MŠ fotbal jede
V červnu 2016 se bude konat již 5-tý ročník fotbalového turnaje 
mateřských škol na hřišti TJ Dolní Němčí „Školka CUP“. 

Rozhodli jsme se v mateřské škole začít s přípravou o něco 
dříve a  tak díky vstřícnosti ředitele ZŠ ZUŠ Mgr.  Milana 
Kvasničky od 17. února začaly v malé tělocvičně ZŠ fotbalové 
tréninky našich předškoláků.

Tento nápad se setkal s velkým ohlasem u dětí i rodičů a tak 
se každou středu od 16 hod. hemží malá tělocvična v ZŠ malými 
fotbalisty  a vůbec nevadí, jestli jsou to kluci, nebo holky.

Úkolu trenéra se ujal jeden z  rodičů p.  Radovan Zimčík, 
který má s fotbalem zkušenosti a akci velmi dobře organizuje.  

Až to počasí dovolí, budou tréninky pokračovat venku 
na fotbalovém hřišti TJ Dolní Němčí. 

Zveme i další děti, aby si přišly zasportovat a  zařádit si se 
svými kamarády a rozvíjet si tak potřebné pohybové dovednosti.

Možná, že se mezi nimi najde i budoucí  fotbalový talent.

Kadlčková Eva, ředitelka MŠ

Knihovna

1. A třída - Poprvé v knihovně
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1. A třída - Poprvé v knihovně

V úterý 16. února se do knihovny přišli poprvé podívat žáci 
z obou 1. tříd, za doprovodu učitelek Marcely Horké a Blanky 
Spáčilové. Knihovnice je seznámila s  knihovnou, vysvětlila 
rozdíl mezi knihovnou a  knihkupectvím a  sdělila jim, jak se 
správně mají chovat ke  knihám. Děti si prohlédly knihovnu 
a  mohly nahlédnout  do  dětských knížek, které je zaujaly. 
Na stolcích měly připraveny knihy z večerníčkových pohádek 
a jednu z nich jim knihovnice na závěr přečetla.  

1. B třída - Poprvé v knihovně

1.A a 1. B - Večerníčkové knihy

Dne 2. 3. 2016, v  rámci 
akce „Březen, měsíc knihy“  
navštívili knihovnu žáci  
3. B s  paní učitelkou Janou 
Pacholovou. Zaujala je kniha 
„Lichožrouti“ od spisovatele 
Pavla Šruta s  ilustracemi 
Galiny Miklíkové.   

Děkuji  za   přízeň  všem 
čtenářům   a   návštěvníkům 
knihovny, děkuji za příspěvky 
všem přispěvatelům do   
zpravodaje.

3. B  třída

Loučí se s Vámi Marie Milošová - knihovnice

ZAHRÁDKÁŘI  
V NOVÉM  ROCE TRADIČNĚ

Některé akce jsou pro nás zkrátka tradiční. Patří k nim Košt 
slivovice v lednu, tím jsme taky letos začali. K hodnocení bylo 
celkem 24 vzorků, stejně jako účastníků degustace. Všichni 
se shodli, že letošní úroda díky teplému počasí byla výborná. 
Vítěz, ale může být jen jeden, tím se stala slivovice pana 
Antonína Richtra st.

V  únoru proběhla Výroční schůze, kde vždy zhodnotíme 
uplynulý rok. Co se nám podařilo a  co všechno jsme stihli 
podniknout.

Jednou v  roce i  celorepublikový zahrádkářský svaz 
zhodnocuje činnost a  oceňuje své nejlepší členy. Za  naši 
organizaci byl oceněn bronzovou medailí pan Ludvík Bartoš.

Ludík Bartoš je členem ZO ČZS DN od  roku 1969, stál 
u jeho zakládání v obci. V 70. létech se účastnil výsadby veřejné 
zeleně v obci.

1.A a 1. B - Večerníčkové knihy
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V  létech 1969 - 1973 se podílel na  budování kulturního 
areálu Hájek. V roce 1974 započala stavba Kulturního domu, 
i zde pomáhali zahrádkáři včetně pana Bartoše. Od roku 1976 
byl členem výboru ČZS jako hospodář Hájku. V  roce 1982 
se stal předsedou naší organizace a působil až do  roku 1986. 
U příležitosti 25. výročí založení organizace byl vyznamenán 
za  dlouholetou příkladnou činnost. Od  roku 1986 až 2004 
pracoval jako místopředseda a je členem výboru až do dnešního 
dne. V  80. letech organizoval rekultivaci smetiště u  areálu 
Svit. V  roce 1988 se započalo s  bouráním starého mlýna 
a  budováním nového víceúčelového zařízení pro zahrádkáře. 
V roce 1992 bylo toto slavnostně otevřeno.

Jelikož práce zahrádkářů nikdy nekončí, tak v roce 1997 si 
začali v zahradě Mlýna stavět pergolu a v roce 2003 moštárnu 
ovoce. Tady pana Bartoše dnes najdete nejčastěji, věnuje 
zahrádkářům téměř všechen volný čas. Za všechnu odvedenou 
práci mu patří ,,náš velký dík“!

V březnu jsme v přísálí KD připravili Velikonoční výstavu. 
Byly zde mimo jiné k vidění práce dětí ze školky a školy. Taky se 
malovaly kraslice, pletly pomlázky a košíky, které se i prodávaly.

V květnu pro Vás připravujeme tradiční Košt vín, bude se 
konat  v sobotu 21. 5. 2016 od 14. hodin v kulturním domě.

Těšíme se, že Vás naše akce zaujmou!
                                     

Za zahrádkáře Alena Ang. Světinská

Pozvánka  na  letošní  Košt  vína

Ludvík  Bartoš

STATISTICKÉ ÚDAJE
Nejstarší občanka naší obce letos oslavila 97 let. 
Nejstarší občan letos oslaví 91 let. 

ČETNOST PŘÍJMENÍ
Kadlčkovi 223
Stojaspalovi  123
Ježkovi 87
Zimčíkovi 83
Bobčíkovi 61
Tinkovi 59
Daňkovi 56
Bartošovi 57
Šimčíkovi 36
Cmolovi 39
Kočí  28

ČETNOST JMEN 
Marie  186 Antonín  103
Ludmila 94 Josef  99
Jana  59 Petr  76
Božena 56 František 71
Anna  46 Jaroslav  63
Jarmila 36 Tomáš  58
Lenka 34 Miroslav  56
Hana  31 Pavel  51
Martina 27 Martin  50
Veronika 27 Jan  47
Petra  26 Zdeněk  44

STATISTICKÉ ÚDAJE 

Nejstarší občanka naší obce letos oslavila 97 let.  

Nejstarší občan letos oslaví 91 let.  

ČETNOST PŘÍJMENÍ 

Kadlčkovi  223 
Stojaspalovi   123 
Ježkovi    87 
Zimčíkovi  83 
Bobčíkovi  61 
Tinkovi    59 
Daňkovi  56 
Bartošovi  57 
Šimčíkovi  36 
Cmolovi  39 
Kočí    28 
 

ČETNOST JMEN  

Marie    186      Antonín  103 
Ludmila   94      Josef    99 
Jana    59      Petr    76 
Božena   56      František  71 
Anna    46      Jaroslav  63 
Jarmila    36      Tomáš    58 
Lenka    34      Miroslav  56 
Hana    31      Pavel    51 
Martina  27      Martin    50 
Veronika  27      Jan    47 
Petra    26      Zdeněk   44 
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Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním 
zpravodaji od 1. 1. 2015 (ceny jsou včetně DPH)

celá stránka   - BA (180 x 265 mm) 2 500,- Kč
celá stránka   - ČB (180 x 265 mm) 1 500,- Kč
1/2 stránky    (180 x 130 mm)    750,- Kč
1/4 stránky     ( 88 x 130 mm)    380,- Kč
řádková inzerce (180 x 20 mm)    200,- Kč

Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 31. 5. 2016.

Inzerci 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.

Z dění FK Dolní Němčí
Jarní část sezóny 2015/2016 se nám rychle blíží, tak by jsme 

Vás chtěli informovat o dění v našem klubu. Jak již bylo sděleno 
v minulém čísle zpravodaje TJ Dolní Němčí  se přejmenovalo 
na FK Dolní Němčí. Nový název nabyl právní moci na začátku 
března a od této doby budeme používat jen FK Dolní Němčí. 
Dále je v  plném proudu zimní příprava. Naše A  mužstvo  
a B mužstvo společně s dorostenci se účastní zimního turnaje 
v  Uherském Brodě, kde sehraje každé mužstvo ve  skupině  
4 zápasy.

A  mužstvo se  zúčastnilo soustředění  ve  sportovním 
komplexu Radostová v  Luhačovicích, kde v  rámci tohoto 
soustředění sehrálo přípravný zápas z  Provodovem, který 
prohrálo 4:2. Dále B mužstvo mělo kondiční soustředění 
na  Filipově. Koncem března proběhnou poslední přípravné 
zápasy kde se A mužstvo střetne v sobotu 26. 3. s Jiskrou Staré 
Město, B mužstvo taktéž v sobotu 26. 3. s Březovou a dorostenci 
v  neděli 27. 3. s  dorostem ČSK Uherský Brod. Žákovské 
mužstva sehrají svou generálku  o  týden později, tj. v  sobotu  
2. 4. s žáky ČSK Uherský Brod. V měsíci únoru jsme ve sportovní 
hale v Hluku pořádali 2. ročník halového turnaje pro kategorie 
přípravek a žáků. V každé kategorii startovalo 6 mužstev, jen 
v  mladších žácích se nám mužstvo Březové odhlásilo den 
před turnajem. Hrálo se systémem každý s  každým a  pořadí 
v  jednotlivých kategoriích bylo následovné. Mladší přípravka 
1. místo 1.FC Slovácko 08, 2. místo TJ Buchlovice, 3. místo 
CFM JA Trebatice-Vrbové, 4. Fotbal Kunovice, 5. místo TJ 
Dolní Němčí, 6.místo SK Boršice. Starší přípravka  1. TJ Dolní 
Němčí,  2. TJ Buchlovice, 3. CFM JA Trebatice-Vrbové, 4. SK 
Boršice, 5. Fotbal Kunovice, 6. 1. FC Slovácko 07. Kategorie 
mladší žáci 1. Fotbal Kunovice, 2. CFM JA, 3. 1.FC Slovácko 05, 
4. ČSK Uherský Brod, 5. TJ Dolní Němčí.  Kategorie starší žáci  
1.CFM J, 2. Fotbal Kunovice, 3. ČSK Uherský Brod, 4. Jiskra 
Staré Město, 5. TJ Dolní Němčí, 6. TJ Sokol Březová. Děkujeme 
všem hráčům a trenérům, kteří se turnaje zúčastnily a těšíme se 
na příští ročník. Dále chceme poděkovat všem organizátorům 
a  hlavně sponzorům, kteří se na  této akci finančně nebo 
materiálně podíleli.  Těšíme se na  naše sportovní fanoušky 
první dubnový víkend, kdy to všechno zase vypukne.  

Marek Cmol - FK Dolní Němčí 

Koupím rodinný dům v Dolním Němčí, popř. okolí. 
Zahrádku uvítám. Opravy nevadí. T: 739 823 546.

Mladší přípravka

Starší přípravka

Vyhodnocení starší přípravky



23Dolněmčanský zpravodaj



24 Dolněmčanský zpravodaj

Zdravotní pojišťovna? 
Jděte k té nejlepší!

AndreA si pochvaluje webové stránky Zdraví 
jako vášeň, zaměřené na podporu zdravého 
životního stylu, a také užitečného pomocníka 
v podobě Karty života: „Díky Kartě života máme 
všichni v rodině dokonalý přehled o tom, co 
s námi lékaři dělali a kolik to stálo. Máme totiž 
možnost kdykoliv chceme nahlížet do výpisu 
vykázané péče. A kdo si nemůže Kartu života 
vynachválit, je naše babča. Vždycky u doktora 
vytáhne mobil, kde má z Karty života stažený 
seznam léků, a je za hvězdu, že si všechno tak 
dobře pamatuje. Prostě, v dvěstějedenáctce 
pro nás pořád něco vymýšlejí. A to se mi líbí,“ 
říká nadšeně AndreA.

Je tady zlatá
A má pravdu i s tím oceněním. Zdravotní 
pojišťovna ministerstva vnitra se může 
od nynějška pyšnit označením Zdravotní 
pojišťovna roku 2015. Vyhrála totiž v anketě 
HealthCare Institute mezi řediteli nemocnic, 

praktickými lékaři a ambulantními specialisty 
a také mezi samotnými pacienty. „Klientům 
platíme i nejmodernější a tudíž nejdražší 
zdravotní péči. Například za léčbu jedné 
klientky, trpící vzácnou chorobou, jsme jen loni 
zaplatili přes 17 milionů korun. Za ozařování 
protony našich klientů jsme zatím vydali 
15 milionů korun. Ročně zaplatíme za léčení 
klientů více než 26 miliard korun,“ říká tisková 
mluvčí ZP 211 Hana KadečKová.

Sto deset milionů na prevenci
Nejde však jen o částky na léčení, ZP 211 
svým klientům dopřává prostřednictvím fondu 
prevence i řadu bonusů a výhod. „Chceme, 
aby naši klienti patřili k lidem žijícím zdravý, 
aktivní a plnohodnotný život až do pozdního 
věku a děláme pro to hodně,“ vysvětluje 
KadečKová. Na prevenci pojišťovna ročně vydává 
přes 110 milionů korun. Bonusový program 
zahrnuje příspěvky na očkování, nejrůznější 

vyšetření, sportovní aktivity a řadu dalších.

Součástí projektu Zdraví jako vášeň je 
například i program Změním se. K zdravějšímu 
způsobu života zde klienty ZP 211 vede známý 
specialista na výživu Petr HavlíčeK.

A zdá se, že soustavné úsilí zdravotní 
pojišťovny 211, oceňují nejen její klienti, kteří jí 
v absolutní většině zůstávají věrní, ale začínají 
i ti, kteří zatím byli pojištěni jinde. V lednu 
2016 k ZP 211 totiž přijde z konkurenčních 
pojišťoven téměř 35 000 nových klientů.

Přihlásit se můžete už v prvním 
čtvrtletí
Chcete se k těm nejlepším připojit i vy? Chcete 
být součástí 1,26 milionového týmu? Můžete 
se přihlásit hned v průběhu ledna až 
března. Od druhého pololetí roku 2016 pak už 
budete u své nové ZP 211.

Co čekáte od nejlepší zdravotní pojišťovny v zemi? „Něco navíc, co jiní nenabízejí a dobrou reputaci,“ svěřuje se pětadvacetiletá 
AndreA a hned dodává: „Moje pojišťovna 211, což je pojišťovna ministerstva vnitra, taková je. Je živější, vstřícnější a teď vyhrála 
anketu o nejlepší pojišťovnu roku.“
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Zima na vesnici 

Fotografií z  běžného venkovského života, natožpak těch 
zimních, není mnoho. Před válkou místní fotograf nebyl 
žádný. Když se chtěli lidé zvěčnit na fotopapír, většinou využili 
služeb profesionálního fotografa, který čas od času procházel 
vesnicemi a  nabízel své služby. To se však dělo především 
v jarních a letních měsících. To však byly inscenované fotografie 
portrétní nebo rodinné. Momentek staršího data vzniku se 
proto v Dolním Němčí takřka nedopátráte. I proto jsme v rámci 
projektu dokumentace místních krojů zinscenovali a  posléze 
fotografickým aparátem zachytili všední scény venkovského 
života. Díky za spolupráci při realizaci projektu patří především 
paní Marii Ježkové, která byla národopisnou konzultantkou 
a Petře Hajdůchové, která scény nasnímala. Díky patří i všem 
figurantům, kteří byli na  fotografiích zvěčněni. Zvláště 
Pavlíkovi a Josefce Brancusovým, Janě a Aničce Hartmanovým 
i  Katce a  Matyáši Šimčíkovým. Po  dokumentaci svatebního 
obřadu tedy nyní přinášíme obrazy ze života všednějších dnů.   

V  dřívějších dobách bylo každodenní oblečení venkovanů 
skromné. To se týkalo především dětí, které často na  sobě 
nosily „co dům dal“. Móda v tomto ohledu neexistovala. Co už 
nebylo k užitku na chození do kostela nebo do školy, to se dalo 
ještě využít při práci za domem nebo při dětských hrách. Při 
těch se často děcka zašpinila, ale starým hadrám to nevadilo. 
To, že kabátce byly někdy o pár čísel větší, než by bylo záhodno, 
prostě nikoho netrápilo; hlavně, že v  nich bylo teplo. Peněz 
v domácnosti bylo málo, a tak se lidé museli uskromnit – pro 
děti to platilo obzvláště. Na  hlavách kluci nosívali baranice 
nebo ušanky.

Sáňky ponejvíce vyráběl venkovský stolař. Lyže v tomto kraji 
nepoužíval takřka nikdo. Lokalit, kde se sáňkovalo, bývalo 
po dědině několik, ale k nejoblíbenějším patřil žleb pod kostelem 
nebo svažité Losky nad nynějším fotbalovým stadionem. 
Tehdy tato část vesnice vypadala dost odlišně, potok se klikatil 
v  meandrech a  zasahoval až k  úpatí svahu. I  proto hrozilo 
nebezpečí, že někdo při sjezdu z kopce skončí ve vodě, nebo-li 
že se opasí. Na zamrzlém potoce se bruslilo, ale vybavení bylo 
velmi skromné. Kluci i děvčata používali takzvané kačenky, což 
byly primitivní brusle, které se nasazovaly na obuv.        

Sedláci vlastnili velké dřevěné saně, které bylo možno 
zapřáhnout za  koňský potah. Takto se jezdilo pro dřevo 
do Bílých Karpat nebo se převáželo, co bylo třeba. Jen musel 
napadnout dostatek sněhu. Naštěstí dříve byly sněhové 
nadílky pravidelnější a  vydatnější. Mechanizace však byla 

velmi primitivní, a  tak lidé museli počítat s  tím, že se prostě 
někdy někam nedostanou. Byli pokornější. Počasí bylo nutné 
respektovat a  lidé takový stav věcí považovali za  normální. 
Základní údržba komunikací však byla nutná. I  proto byl 
v každé dědině k dispozici obecní pluh, kterým se větší příděly 
sněhu shrnovaly. Faktem však je, že aut bylo málo a  lidé 
nemuseli tak často cestovat za  prací. Část zimy prostě trávili 
doma a věnovali se třeba drobným opravám.

Petr Slinták

archivní foto od Milady Bobčíkové - Vinohradská 564 
děti Liduška a Jiřinka - rok 1943

archivní foto od Milady Bobčíkové - Vinohradská 564 
rodiče Uhrovi - asi 1950
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Dětský  karneval

Rodičovský  ples

Fašanková  obchůzka

Farní  ples

Tříkráloví  koledníci

Vítání  občánků

Pochovávání  basy

Pohádkový  karneval
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