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Vážení spoluobčané, 
zima je za  námi, alespoň podle kalendáře. Jak už to v  posledních letech bývá 
běžné, pravou zimu nám připomnělo jenom pár kratších období, kdy napadl sníh 
anebo zamrzlo tak, že se dalo bruslit. Na  tuto činnost někteří objevili už téměř 
napuštěnou vodní nádrž Louky. Na jaře dojde mimo dokončení terénních úprav také 
k  plánované výsadbě zeleně. Tuto stavbu zajišťuje i  financuje Státní pozemkový 
úřad v rámci realizace pozemkových úprav. Po dokončení ji předá obci, která bude 
jejím vlastníkem. Nyní SPÚ zahájil další stavbu a  to polní cestu, která prochází 
vedle nádrže a obchází celou jižní část katastru obce až ke kapličce sv. Anny. Jsem 
rád, že spolupráce s SPÚ na realizaci opatření schálených v pozemkových úpravách 
funguje velmi dobře. Obec zase staví už minule vzpomínanou polní cestu C 11 
(z ulice Vinohradské k Vlčnovu) a v červnu bychom měli zahájit práce na projektu 
výsadby zeleně v extravilánu, dotovaném z evropských fondů (OPŽP). 

Zahájili jsme už i práce na dokončení akcí započatých v loňském roce. Chodníku 
podél nové cesty v ulici Zahradní, celá akce bude dokončena v dubnu. Na stavbě 
druhé travnaté hrací plochy na stadionu pokračují práce na drenážích a jakmile to 
počasí dovolí, bude provedena opěrná stěna na jižní straně hřiště a poté dokončeny 
závlahy, vlastní hrací plocha a  oplocení. U  vyčištěného sousedního rybníku se 
ukázala netěsnost stávající hráze, proto ho nebylo možné napustit na plnou výšku. 
Připravujeme její přetěsnění tak, aby bylo možné udržovat hladinu na plánované 
kótě. Zároveň dojde k dokončení terénních úprav ve vazbě na dokončované hřiště 
a  k  plánované dosadbě zeleně. Jsem přesvědčen, že zde vznikne pěkný koutek 
přírody, který bude cílem mnoha Vašich vycházek, stejně jako nádrž Louky.  

Máme dokončen výběr dodavatele výstavby inženýrských sítí v ulici Boršická, 
kde bychom chtěli zahájit práce během dubna. Součástí stavby je i  dokončení 
rekonstrukce zbytku stávající komunikace. Další velkou akcí je rekonstrukce 
komunikace v ulici Na okluku navazující na loňskou etapu a v ulici Příční, kde dojde 
nejdříve k rekonstruci kanalizace a vodovodu, kterou provedou SVK Uh. Hradiště, 
zahájení předpokladáme v červnu. 

Další připravovanou akcí je vestavba výtahu 
a modernizace učeben fyziky a chemie v základní 
škole. Tady jsme žádali o  dotaci z  EU, z  fondu 
IROP, ale zatím nemáme rozhodnutí o výsledku. 

Po  stížnostech občanů z  okolí dětského 
hřiště u hasičky na nevhodné chování některých 
skupin mládeže, obzvlášť ve večerních a nočních 
hodinách, rozhodla rada obce toto hřiště nově 
oplotit a  uzamykat jej mimo provozní dobu 
stanovenou provozním řádem. Zároveň bude 
vyměněno i  oplocení vedlejšího asfaltového 
hřiště.

V  sobotu 14. dubna proběhně u  nás už 
po čtvrté akce ukliďme Česko, podrobnosti jsou 
uvnitř zpravodaje. Logicky bychom si mohli 
říct, že už není co uklízet. Opak je ale pravdou, 
stačí se projít po obci, ale hlavně po jejím okolí. 
Jsou bohužel mezi námi jedinci, pro které je 
pojem pořádek a  čistota naprosto cizí pojem!!!  

Proto musí pracovníci obce každý týden nejen vysýpat odpadkové koše (máme 
jich téměř 40), ale i  uklízet nepořádek na  náměstí, kolem zastávek autobusů, 
na  hřištích, kolem cyklostezek apod. Právě cyklostezky jsou oblíbeným místem 
vycházek majitelů psů. Někteří z  nich bohužel mnohdy zapomínají na  základní 
povinnosti majitele a to, že pes musí být veden na vodítku a taky uklízet po nich 
výkaly!!! Sáčků má každý doma dostatek a košů na odpadky je také dost. Změňte 
prosím své chování a  nebuďte lhostejní ke  svému okolí, už třeba jenom kvůli 
malým dětem, které většinou najdou to, co tam nepatří... Veřejná prostranství patří 
přece nám všem a jeho podoba je naší vizitkou! Važme si toho, za co nás obdivují 
hlavně naši hosté, kdežto my domácí to bereme jaksi automaticky. Ale samo se 
nic neudělá a  všichni společně se podílíme na  celkové podobě našeho domova, 
protože chceme, aby se nám tu žilo dobře, v čistém a krásném prostředí.

Protože obec zřizuje zásahovou jednotku SDH a  je odpovědná za  její 
akceschopnost a  vybavení, požádali jsme na  podzim Zlínský kraj o  dotaci 
na pořízení  dýchací techniky a ochranných pomůcek ve výši max. 138.000,- Kč. 
Tuto dotaci zastupitelstvo Zlínského kraje v prosinci schválilo a nyní mají naši hasiči 
požadované vybavení už dodané.

Protože život v  obci není jen o  budování a  práci, uskuteční se nastávajícím 
období také několik akcí, jejichž seznam najdete na  jiném místě. Mimo tradiční 
hody s právem připravujeme na sobotu 9. června Den obce, kdy si připomeneme 
kulatá výročí některých spolků. Předpokládaný program najdete uvnitř zpravodaje. 
Věřím, že si najdete čas a připravovaných akcí se zúčastníte a podpoříte tak jejich 
pořadatele ve snaze obohatit kulturní, společenský i sportovní život v naší obci.

Jak mnozí jistě víte, rozhodli jsme se pustit do  přípravy vydání knihy o  naší 
obci. Intenzivně pracujeme na jejím obsahu a naší snahou je ji vydat ke Dni obce. 
Pokud máte někdo doma nějaké fotky ze života v  obci, hlavně z  dřívějších dob, 
přineste je prosím nejlépe do poloviny dubna, k zapůjčení do knihovny, kde Vám 
po naskenování budou vráceny.  

Přeji Vám pěkné velikonoční svátky a sluníčkem prohřáté jaro.

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

Výpis usnesení 
67. schůze Rady obce konané dne 4. 12. 2017 v kanceláři OÚ

Usnesení č. 67/2017/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. Š. M., Uh. 
Hradiště o pronájem bytu v DCHB D. N. do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 67/2017/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. J. M., Uh. 
Hradiště o pronájem bytu v DCHB D. N. do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 67/2017/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  M.G., 
Bánov o pronájem bytu v DCHB D. N. do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 67/2017/05  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit vyhlášku 
č.1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru,  přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Němčí.

Usnesení č. 67/2017/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje příspěvek 20.000,- Kč 
na  uspořádání silvestrovského ohňostroje ve  spolupráci 
s místními podnikateli a úhradu teplého občerstvení. 

Usnesení č. 67/2017/08  
Rada obce D. Němčí schvaluje úpravu č. 6 rozpočtu obce 2017.

 Usnesení č. 67/2017/09  
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s  místem sídla spolku FS 
Oldněmčan  na adrese Hlucká 108, Dolní Němčí.

Usnesení č. 67/2017/10  Rada obce DNěmčí schvaluje žádost 
f. CHABI production s.r.o., Uh. Hradiště o  pronájem KD 
k  uspořádání celovečerní zábavy se skupinou Reflexy 28. 9. 
2018.

Usnesení č. 67/2017/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2017 ve výši 50.000,- 
Kč s oblastní charitou Uh. Brod.

Usnesení č. 67/2017/12  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje mimořádnou odměnu 
řediteli ZŠ a ZUŠ  DN za rok 2017.

Usnesení č. 67/2017/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje mimořádnou odměnu 
ředitelce MŠ DN za rok 2017.

Usnesení č. 67/2017/14  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO Dolní Němčí schválit 
rozpočet obce na rok 2018.

Usnesení č. 67/2017/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek smlouvy o dílo č. 1 
s fy. Eurovia, Praha,  na akci Místní komunikace Na Okluku.

Výstavba  vodní  nádrže  Louky  (Močíře)

Rekonstruovaný  rybník  mezi  hřištěm  a  myslivnou

 Lávka  v  ulici  Zahradní  před  rekonstrukcí

 ...  a  po  rekonstrukci



3Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 67/2017/16  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu na  dodávku el. 
energie pro obec Dolní Němčí na r. 2018–2019, se společností 
NWT a.s., Hulín.

Usnesení č. 67/2017/17  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 17. zasedání ZO 
Dolní Němčí dne 14. 12. 2017.

Usnesení č. 67/2017/18  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje střednědobý výhled 
hospodaření ZŠ a ZUŠ  na r. 2019–2020.

Usnesení č. 67/2017/19  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí finančně účelových 
darů pro ZŠ a  ZUŠ Dolní Němčí od  Nadace J. Luxe ve  výši 
15.000,- Kč a SRPŠ Dolní Němčí ve výši 3.000,- Kč.

Usnesení č. 67/2017/20  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000,- Kč 
s Římskokatolickou farnosti, Dolní Němčí.

Usnesení č. 67/2017/21  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 550.000,- Kč 
s FK Dolní Němčí. 

Usnesení č. 67/2017/22  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1 ke  smlouvě 
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s fy. ELEKTROWIN 
a.s.  Praha s platností od 1. 1. 2018.

Usnesení č. 67/2017/23  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku fy. Urbania, 
Moravany, na  zpracování projektu informačního systému 
v obci.

Usnesení č. 67/2017/25  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost manželů S., Dolní 
Němčí o dočasné napojení na kanalizaci obce.

Usnesení č. 67/2017/26  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit Směrnici 
o tvorbě a čerpání sociálního fondu obce od 1. 1. 2018.

Výpis usnesení 
68. schůze Rady obce konané dne 20. 12. 2017 v kanceláři OÚ

Usnesení č. 68/2017/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 68. schůze Rady 
obce Dolní Němčí.

Usnesení č. 68/2017/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  V. Č., 
Dolní Němčí o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 68/2017/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dohodu o úpravě vzájemných 
práv a povinností při provozování kanalizace mezi obcí Dolní 
Němčí a společností SVAK a.s., Uh. Hradiště.

Usnesení č. 68/2017/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č. 1 o úpravě ceny 
za odvoz plastů ze sběrného dvora s firmou Rumpold s.r.o, Uh. 
Brod na 4. Q roku 2017.

Usnesení č. 68/2017/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek smlouvy o  svozu 
a uložení komunálního a ostatního odpadu na skládku s firmou 
Rumpold s.r.o, Uh. Brod na rok 2018.

Usnesení č. 68/2017/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku f. MSD a.s. Ostrava 
na  oplocení dětského hřiště u  hasičské stanice a  asfaltového 
kurtu za cenu 309.814,- Kč + DPH.

Usnesení č. 68/2017/10 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 
Pivnice a kavárny Na  Mlýně od 1. 3 .2018 do 28. 2. 2023.

Usnesení č. 68/2017/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí účelových 
sponzorských darů pro MŠ Dolní Němčí.

Usnesení č. 68/2017/12  
Rada obce Dolní Němčí schválila podmínky pro poskytování 
darů občanům obce při dožití 90 a více let.

Usnesení č. 68/2017/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje doplatek mimořádné 
odměny ředitelce MŠ Dolní Němčí.

Výpis usnesení 
69. schůze Rady obce konané dne 9. 1. 2018 v kanceláři OÚ

Usnesení č. 69/2017/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č.102 v DCHB   
Dolní Němčí p. L. V., Dolní Němčí od 10. 1. 2018.

Výpis usnesení 
70. schůze Rady obce konané dne 17. 1. 2018 v kanceláři OÚ

Usnesení č. 70/2018/02 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  J. 
H., Uherský Brod o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 70/2018/03  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit znalecký 
posudek č. 7131-253/2017 na  ocenění nepeněžitého vkladu 
části vodovodní sítě do SVK, a.s., Uh. Hradiště.

Usnesení č. 70/2018/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku na dodávku  
dýchacích přístrojů, bot a  rukavic pro JSDHO Dolní Němčí 
od f. DUFFEK s.r.o., Košetice.

Usnesení č. 70/2018/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD NK Dolněmčan 
k uspořádání fašankové zábavy dne 3. 2. 2018.
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Usnesení č. 70/2018/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti MS ČSCH 
poštovních  holubů DN o poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu obce DN na rok 2018, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 70/2018/07 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o  právu umístit 
a  provést stavbu přípojek inženýrských sítí k  novostavbě 
rodinného domu s Ing. Z. B. a MUDr. I. B. Dolní Němčí.

Usnesení č. 70/2018/09  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu s  J.D.Production, 
s.r.o., Uh. Hradiště na rok 2018.

Usnesení č. 70/2018/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku na  zpracování 
a  výrobu 500 kusů brožury Dolní Němčí v  křížovkách 
od Ing. Jána Verčimáka, Vyškov.

Usnesení č. 70/2018/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje společný postup v  oblasti 
nakládání s odpady s městem Uh. Brod, spočívající ve výběru 
dodavatele služby na přeložení odpadu.

Usnesení č. 70/2018/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o  zajištění 
vystoupení Michala Kavalčíka na Šibřinkách dne 20. 1. 2018.

Usnesení č. 70/2018/16  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem Pivnice a kavárny 
Na Mlýně f. VEROJE-DN s.r.o. Dolní Němčí od  1. 3. 2018 
do 28. 2. 2023.

Usnesení č. 70/2018/17  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku f. Garnea, Hluk 
na  dodávku a  osazení venkovních žaluzií do  malé tělocvičny 
ZŠ.

Usnesení č. 70/2018/18  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o  dílo s  F. R. Z. 
agency s.r.o, Brno na výrobu publikace o obci.

Usnesení č. 70/2018/20 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje komisi pro otevírání obálek 
a  hodnocení nabídek na  akci ZTV v  ul. Boršická ve  složení 
Ing.  František Hajdůch, Josef Tinka, Zdeněk Kadlček 
a Ing. Ivana Sušilová z f. IS Projekt Uh. Brod.

Usnesení č. 70/2018/23  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o  právu umístit 
a  provést stavbu přípojek inženýrských sítí k  novostavbě 
rodinného domu s V. a O. M., Dolní Němčí.

Výpis usnesení 
71. schůze Rady obce konané dne 5. 2. 2018 v kanceláři OÚ

Usnesení č. 71/2018/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. Z., 
Vlčnov o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí do  seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 71/2018/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Římskokatolické farnosti  
Dolní Němčí  pronájem  Kulturního domu na uspořádání  12. 
Farního plesu  dne 26. 1. 2019.

Usnesení č. 71/2018/05  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost Spolku Lungta, Praha 
1 o připojení se k mezinárodní   kampani  ,,Vlajka pro Tibet“.

Usnesení č. 71/2018/06   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD – přísálí, ZO 
ČSZ  Dolní Němčí dne 25. 3. 2018 na Velikonoční výstavu . 

Usnesení č. 71/2018/07 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku kulturního domu 
ZO ČSZ  Dolní Němčí na uspořádání akce ,, Posezení u vína – 
košt“  dne 19. 5. 2018.

Usnesení č. 71/2018/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost  OMS Uh. Hradiště 
na pronájem KD- přísálí dne 9. 3. 2018, za účelem přezkoušení 
čekatelů na funkci rozhodčích.

Usnesení č. 71/2018/09  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost  OMS Uh. Hradiště 
na pronájem KD za účelem konání zkoušek z myslivosti dne 
10. 3. 2018

Usnesení č. 71/2018/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí 
veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 
2018 ZO ČZS Dolní Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 71/2018/11  
Rada obce D. N. schvaluje zařazení žádosti  AUDIOHELP  z.s., 
Uh. Brod z  rozpočtu obce na  rok 2018, o  spolufinancování 
projektu pro sluchově postižené na  rok 2018 do  seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 71/2018/12  
Rada obce D. N. schvaluje hostování  Lunaparku p. Charlota 
Szedenikové - Antonín Šaman ml., Modřice, Lunaparku  
Robert Berousek, a Lunaparku Otmar Kylián ,Brno na hodech 
v roce 2018.

Usnesení č. 71/2018/17 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace  
D/0037/2018/KH mezi Zlínským krajem a obcí Dolní Němčí,  
na dovybavení zásahové  jednotky SDH.

Usnesení č. 71/2018/18  
Rada obce Dolní Němčí  bere na vědomí oznámení ředitelky 
MŠ o  vzdání se pracovního místa k  31. 7. 2018 a  pověřuje 
starostu přípravou konkurzu na obsazení této funkce.

Usnesení č. 71/2018/19  
Rada obce D. N. schvaluje smlouvu o dílo na dodávku oplocení 
dětského hřiště u hasičské zbrojnice od f. MORAVSKOSLEZSKÉ  
DRÁTOVNY , a.s. Ostrava – Vítkovice, provozovna Boršice.

Usnesení č. 71/2018/20  Rada obce Dolní Němčí schvaluje 
konečný návrh infosystému v obci  Dolní Němčí zpracovaný 
firmou Urbania, s.r.o.,  Moravany.
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PROGRAM KE DNI OBCE 
sobota 9. června 2018 

Prostranství u kulturního domu: 13.30 hodin
- předvedení hasičské techniky a práce s ní
- ukázka vyprošťování a záchrany zraněných osob
- ukázka hašení – dříve a nyní

Vestibul kulturního domu: 13.30 – 18.00 hodin
- výstava hasičské výstroje a výzbroje

Areál MS Lanka, U Stadionu čp. 903: 14.00 – 18.00 hodin 
- výstava mysliveckých trofejí
- výstava fotografií 
- bohaté občerstvení se zvěřinovým gulášem 
  20.00 hodin
- taneční zábava se skupinou Merlin a CM Rubáš 
  VSTUP VOLNÝ
V případě nepříznivého počasí se večerní program 
uskuteční v kulturním domě.

Areál Základní organizace ČZS – Kavárna a pivnice
Na Mlýně, Hlucká čp. 15: 15.30 hodin
- výstava fotografií a dokumentů, zahrádkářských 
  potřeb a techniky
- prohlídka areálu 
- zábavné hry pro děti
- bohaté občerstvení 

Muzeum Na mlýně: 14.00 – 18.00 hod.
- Pečení chleba s ochutnávkou 
- výstava fotografií k 10. výročí oslav ŽPS Tetičky z Dolněmčí 
  a MPS Dolněmčané, audiovizuální prezentace k výročí
- Vystoupí: DNK Dolněmčánek, CM Šáteček, CM Rubáš 
  z Buchlovic, Slovácký krúžek Háječek z Ostrožské Lhoty,    
 ŽPS Tetičky z Dolněmčí, MPS Dolněmčané, NK Dolněmčan

Neděle 10. června 2018: 10.30 hodin
- Slavnostní mše svatá za obec 
Sraz účastníků v 9.15 hodin u obecního úřadu, v 9.45 hodin
odchod průvodu s dechovou hudbou Dolněmčanka 
do kostela sv. Filipa a Jakuba .
Změna programu vyhrazena.

NK Dolněmčan
Vážení čtenáři, rok se s  rokem sešel a  zima pomalu předá 

vládu jaru, období, které je plné života, radosti a nových začátků. 
A tak jako se začne probouzet příroda, i pro náš soubor začíná 
aktivní období. Ne, že bychom dosud zaháleli, ale zima je tzv. 
okurková sezóna pro folklor. Začátek roku nám přinesl jednu 
tradiční akci, a  tou byla fašanková obchůzka obce a  večerní 
zábava s  pochováváním basy. Z  důvodu časové vytíženosti 
některých členů souboru, jsme se rozhodli celou akci posunout 
o  týden dřív. Snažíme se držet tradic, a proto jste v průvodu 
mohli vidět masky, které přinášejí určitou symboliku. Jednou 
z  nejstarších masek je maska medvěda, který je symbolem 
plodnosti, kterou přináší celému hospodářství. Toho většinou 
doprovází medvědář, v  některých částech regionu je tato 
maska zastoupena myslivcem. Dále pak maska smrti, která 
má přinášet zdraví tomu, kdo si s ní zatancuje. Typické, i když 

Máme nové kontejnery  
na elektrozařízení a baterie v obci

Červené kontejnery společnosti ASEKOL a.s. na  sběr 
drobného vyřazeného elektrozařízení a  baterií již jsou našim 
občanům k dispozici na těchto místech: 

1. Na náměstí u nákupního střediska
2. Na Výsluní II (vedle kontejnerů)
3. V ul. Vinohradské  za  základní 
 školou

14. DUBEN

SOBOTA
2018

Dolní Němčí

Sraz  v 8.30 hodin na myslivecké chatě

Pracovní ochranné pomůcky vzít s sebou

Na závěr akce občerstvení na myslivecké chatě

Pozvánka na připravované 
akce březen – červen 2018
24. 3. – Robfest – rockový festival  - kulturní dům
25. 3. – Velikonoční výstava  - ČZS – kulturní dům
28. 4. -  Předhodové zpívání  MPS Dolněmčané – kult. dům
  5. 5. – 6. 5. -  Hody s právem 
13. 5.    Koncert ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí – kulturní dům
19. 5. -  Posezení u vína – kulturní dům
26. 5. – Memoriál Karla Bartoše v šachu – kulturní dům
  2. 6. -   Dětský den 
  9. 6.  –  Den obce 
16. 6. – Setkání padesátníků

Pytlový sběr plastů - termíny svozu:
28. 3., 25. 4., 23. 5., 20. 6. 2018
POUZE ŽLUTÉ PYTLE!!!
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Dolní Němčí: NAPĚTÍ A DOBRÁ NÁLADA  
U HER SMYLY VĚKOVÉ ROZDÍLY 

V Domě s pečovatelskou službou v Dolním Němčí se v úterý 
6. února uskutečnil turnaj ve  stolních hrách mezi klienty 
a  dětmi z  Misijního klubka a  Ministrantů. Akci provázela 
příjemná a  srdečná nálada, děti přinesly klientům drobné 
dárečky, které samy vyráběly. 

Do akce se zapojily i maminky dětí, a pracovníci pečovatelské 
služby, kteří pomáhali s přípravou občerstvení. Účastníci akce 
si tak mohli pochutnat na  vynikajících muffinách, buchtách 
a  dalších dobrotách. Turnaj navštívil i  místní kněz P.  Petr 
Hofírek. 

Děkujeme pracovníkům PS, že přípravou turnaje pomáhali 
nad rámec svých pracovních povinností. Poděkování patří 
i  klientům za hojnou účast, všem zúčastněným dětem a  také 
paní Martině Smetanové, která celou akci zorganizovala.

Jana Miškeříková,
sociální pracovnice, Oblastní charita Uherský Brod

o něco mladší masky, jsou maska žida a holiče, jejichž funkcí je 
přinášet do průvodu chaos, trošku pozlobit přihlížející a vybrat 
od nich nějaký drobný peníz. Naopak masky uniformovaných 
dávají obchůzce řád. Obvyklou maskou je i nevěsta s ženichem. 
U nás v obci je typické, že tyto masky mají na sobě kroj. Večerní 
pochovávání basy se neslo ve veselém duchu, potěšil nás zájem 
spoluobčanů, kteří se v hojném počtu přišli podívat. K poslechu 
i  tanci hrála cimbálová muzika Kunovjan a  na  posledním 
rozloučení s basou Cecilkou se podílel i pěvecký soubor Tetičky. 
Velké poděkování patří Ivaně Slovákové a  Šárce Doškové 
za  zajištění občerstvení. Určitě můžu za  celý soubor říct, že 
máme radost z dobře odvedené práce, těší nás zájem z vašich 
řad a myslím si, že letošní fašank v obci se vydařil.

 Dva roky utekly jako voda v potoce a než se nadějeme, první 
květnovou neděli nás čeká sláva v  podobě Hodů s  právem. 
Jedná se o velkou událost nejen pro náš soubor, ale pro celou 
obec. A  co to vlastně jsou ty hody s  právem? Týden před 
hody bývalo tzv. zapalování hodů, kdy si chasa zvolila svého 
zástupce neboli stárka. Stárek byl osoba respektovaná, jehož 
úkolem bylo vést mládež, chasu po  celý rok. Hlídat pořádek 
na muzikách, aby nedocházelo k výtržnostem, vybírat peníze 
na zaplacení muziky aj. Jeho volby se účastnil i pan starosta, 
který mu uděloval právo, tuto funkci vykonávat. Stárek si k sobě 
volil partnerku neboli stárku. Většinou se jednalo o jeho milou 
nebo o oblíbenou tanečnici. A protože to byla funkce náročná, 
volil si k  sobě i  mladšího stárka, který mu byl nápomocen 
a zároveň se učil, aby příští rok mohl funkci převzít. Na večerní 
hodové zábavě měl mladší stárek za úkol hlídat hodová práva, 
aby jej přespolní neukradli. To by byla pro stárky velká ostuda. 
Starší stárek vyvolával sóla a vodil pod právo. Se svou taneční 
partnerkou vyzvali k  tanci jiný pár, pro který to byla čest. 
Po  odtančení je stárci odvedli pod právo, tedy k  jejich stolu, 
kde jim nalili skleničku vína, popovídali si a předali voničku. 
Za to jim přivedení zaplatili do pokladničky a vybrané peníze 
sloužily na  úhradu muzikantů. V  dnešní době už je funkce 
stárka spíše symbolická a  funguje jen během hodů, ale je to 
tradice krásná a živá, proto je potřeba ji stále udržovat. Tímto 
bych chtěla oslovit všechny mladé, kteří by si chtěli vyzkoušet, 
být součástí hodové chasy, aby přišli mezi nás. Nácvik chasy 
je každou sobotu od  18:00. Pokud neumíte tančit nevadí, 
naučíme vás to. Poznáte nové lidi, naučíte se něco z tradic naší 
vesnice a o nových zážitcích ani nemluvím. V dnešní době, kdy 
děti mají na výběr z nepřeberného množství koníčků, aktivit 
a spolků, začíná být folklor mírně v pozadí. 

Nynější trend, kdy se soubory potýkají s nedostatkem aktivních 
členů zapojených do  folklorního dění, lze pozorovat v  celém 
regionu. Bohužel, v  naší vesnici se láska k  folkloru a  tradicím 
moc nenosí. Děti k folkloru nejsou vedeny už od mala, doma se 
o tom nemluví, ve škole taktéž ne. Maminky si s dětmi nezpívají 
lidové písničky a krása zvyků pomalu vyprchává. Máme trochu 
strach, aby to krásné v nás, to naše, co si neseme od našich předků 
nezmizelo úplně. Naše obec má krásné folklorní tradice, zvyky, 
zdobné kroje, vezměme si příklad z okolních obcí a nenechme je 
zaniknout. Byla by to škoda.

 Ještě jedna akce nás čeká v první polovině roku: 9. června 
se uskuteční Den obce. Bude to významná událost, na které se 
budou prezentovat spolky naší vesnice. Náš soubor na  tento 
termín přesunul pečení chleba, proto Vás všechny zveme 
do areálu Muzea, kde můžete ochutnat chleba upečený ve staré 
peci, poslechnout si hezké písničky od  cimbálové muziky 
Rubáš, v programu se představí také Slovácký krúžek Háječek 
a hlavně se na vás budeme těšit my, váš Národopisný krúžek 
Dolněmčan!

Za Dolněmčan Šárka Došková
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ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
když se řekne březen, mnozí deváťáci a  jejich rodiče si 

oddechnou. Již není možnost změny, skončilo nekonečné 
přemýšlení, dohadování „kam s  ní, kam s  ním“. Přihlášky 
na střední školy jsou vyplněny, podepsány a hlavně odeslány. 
A  teď už nezbývá, než se poctivě připravovat na  přijímací 
zkoušky. Možnost přípravy škola samozřejmě dává v kroužku 
matematiky i  jazyka českého. Přeji všem 31 deváťákům, aby 
se jim zadařilo a byli přijati tam, kam se hlásili. Nejstarší žáci 
byli hlavními aktéry další tradiční akce – polonézy. Vy, co 
jste byli v lednu na plese SRPŠ, nebo jste aspoň viděli fotky či 
video z této akce, mně dáte jistě za pravdu, že byli opět úspěšní. 
Pod vedením Simony Synčákové a  Šárky Doškové připravili 
všem návštěvníkům příjemné chvíle. Poděkování samozřejmě 
zaslouží i všechny maminky a tatínci, kteří obětavě zajišťovali 
v čele s Mgr. Veronikou Ježkovou důstojný průběh plesu.

O  tom, že čas plyne jako voda, jsme se mohli přesvědčit 
na  prosincové akci k  20. výročí založení základní umělecké 
školy. Po  slavnostním koncertě nás potěšili milí hosté – pan 
František Baroň, tehdejší starosta obce a pan Zdeněk Teimer, 
první zástupce ředitele pro ZUŠ. Jejich vzpomínky určitě 
přispěly k navození příjemné atmosféry. 

S  příchodem nového roku v  rámci projektu Personální 
podpora ZŠ zahájila svoji činnost školní asistentky Ing. Martina 
Hajdůchová. Její pracovní náplní je pomáhat v  rámci výuky 
i  po  vyučování žákům, kteří mohou být ohroženi školním 
neúspěchem. Od 2. pololetí na výuku jazyka českého nastoupil 
Mgr. Michal Slinták. S koncem jarních prázdnin můžeme hrdě 
prohlásit, že naše škola už nemá třídu, kde by nebyla keramická 
tabule s interaktivním dataprojektorem. Určitě dojde ke zvýšení 
kvality výuky. Dokončujeme projektovou přípravu další fáze 
rekonstrukce sociálního zařízení v  bazénu. Připravujeme 
podklady pro zahájení výměny nábytku ve třídách i kabinetech 
(po 45 letech).

Svůj úvodník jsem začal nejstaršími žáky školy a ukončím jej 
žáky nejmladšími. Už teď se těšíme na 18. dubna, kdy přivítáme 
naše budoucí „nováčky“ u zápisu do 1. třídy.

  . Lyžák 2018
Stalo se již tradicí, že začátek nového roku je spojen pro 

drtivou většinu sedmáků s lyžařským kurzem. V Horní Bečvě, 
v lyžařském areálu Rališka, se 39 žáků (z toho 9 osmáků) od 7. 
do  12. ledna věnovalo získávání nových dovedností v  oblasti 
lyžování. Stejně jako v  minulosti, i  letos přibližně polovina 
z  nich stála na  lyžích poprvé. 20 začátečníkům jsme mohli 
díky výborné spolupráci se SRPŠ bezplatně zapůjčit lyžařskou 
výzbroj. SRPŠ hradí žákům také dopravu. Pod vedením 

TETIČKY
Vypočítávat činnost ženského pěveckého sboru není 

jednoduché. Sbor se účastní nejen všech akcí pořádaných 
Obecním úřadem, ale pořádá taky vlastní akce. Začátkem září 
proběhlo pravidelné vaření trnek pod záštitou obce jako vždy 
za plného bohatého kulturního programu. Telefon z Českého 
rozhlasu ve znění, „My bychom chtěli u vás vařit trnky“, vyvolal 
rozpačité pocity a odpověděly jsme, že v říjnu se trnky přece 
nevaří. Redaktoři ovšem byli neoblomní a  vysílání chtěli 
uskutečnit, a tak jsme se všechny tetičky domluvily a sešly se 
u kotle. Zpívaly jsme, vyprávěly příběhy, ale hlavně za zvuku, 
který vydává zařízení kotle, popisovaly celý průběh práce 
od  zatápění až po  vybírání hotových povidel. Redaktorka 
rozhlasu všechno natáčela. Reportáž, kterou odvysílal Český 
rozhlas byla velmi zdařilá, za  což jsme od  redaktorů dostali 
velké poděkování se slibem, že se na  opravdové vaření trnek 
vrátí a už teď se moc těší.

Také na  pravidelné besedě s  důchodci se zapojujeme 
do  programu. Letos jsme zahrály fotbalové utkání. Vypůjčily 
jsme si od místních fotbalistů dresy a sehrály fotbalový zápas 
i  s  napadením rozhodčího. Po  fotografování jsme na  závěr 
zazpívaly častušku, kterou si sami fotbalisté složili v 60. letech 
minulého století. Úspěch jsme měly obrovský.

Ani předvánoční koledování na  Muzeu by bez tetiček 
nebylo ono. Dále jsme se zúčastnily Vánočního jarmarku 
s  rozsvěcováním stromu, Česko zpívá koledy a  Žehnání vína 
na Jána.

Hlavní naší akcí je ale každoroční pořádání Plesu seniorů, 
které bylo letos již po  osmé. Na  každém plese připravíme 
výstavu. Tentokrát nesla název „Zapomenutá krása“ 
a  obsahovala vyšívané ubrusy a  kuchařky. O  zábavu se celý 
večer starala dolněmčanská pětka, zpíval mužský pěvecký sbor 
Dolněmčané a  večer oživilo vystoupení tanečního kroužku 
Oldněmčan. Všem ještě jednou velké poděkování. Tombola 
byla bohatá. Letos jsme změnily systém prodeje losů, prodávaly 
se obálky, které byly rozprodány během patnácti minut a nijak 
to nenarušilo zábavu. Účast na  plese byla veliká, také díky 
přátelům z  Hluku, kteří velmi chválili muziku a  vůbec celou 
organizaci. Všichni byli moc spokojeni. Poděkování patří také 
všem sponzorům, ale hlavně Obecnímu úřadu.

V našem sboru oslavila jedna z členek zlatou svatbu. Celý 
pěvecký sbor se účastnil mše svaté v krojích a pak jsme byly 
pozvány na večeři. I tak se utužují vztahy ve sboru.

Letos nás čeká další velká akce, a to oslava deseti let trvání 
ženského pěveckého sboru Tetičky z Dolněmčí. Našim přáním 
je „hlavně ve zdraví to užít“.

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

Simona Synčáková, Šárka Došková

. Zeměpisná olympiáda
Ve  dnech 17. 1. a  19. 1. 2018 probíhala na  naší škole 

zeměpisná olympiáda. Zúčastnilo se jí mnoho úspěšných 
řešitelů napříč všemi kategoriemi. Nejúspěšnějšími se však 
stali tito žáci: V kategorii A (6. třída) – na prvním místě Aleš 
Šenkár, na druhém místě Pavlína Kramárová a na třetím místě 
Lucie Andrášková. V kategorii B (7. třída) získala nejvyšší počet 
bodů Viktorie Anna Chlebcová, na  druhém místě Markéta 
Beníčková a na třetí příčce se umístil Pavel Brencus. V kategorii 
C (8. a 9. třída) zvítězil Tomáš Kadlček, na druhém místě byl 
Vítězslav Klabačka a na třetím místě se umístil Martin Baroň. 
Vítězům jednotlivých kategorií gratulujeme a  držíme palce 
v okresním kole zeměpisné olympiády. V neposlední řadě patří 
pochvala všem žákům, kteří se zúčastnili školního kola. 

    Mgr. Markéta Horňáková

. Vikingové
Dne 12. 2. 2018 nás navštívili Vikingové. Samozřejmě že 

jen jako a  to prostřednictvím historické skupiny z  Pardubic. 
Viděli jsme, jak se oblékali, jak žili a hlavně jsme se dozvěděli, 
jaké výpravy podnikali po  Evropě a  světě. Několik z  nás se 
taky zúčastnilo "bitvy s nepřítelem", kde jsme se více dověděli 
o taktice boje těchto lidí. Že byli dobře vycvičeni i vyzbrojeni, 
jsme pak viděli v  závěrečné ukázce. Celou ukázku pánové 
zakončili slovy, že to, čeho jsme byli svědky, už do naší kultury 
dnes nepatří. 

Mgr. Petr Kuřina

svých instruktorů mohli frekventanti rozvíjet v  červeném, 
žlutém, modrém i  zeleném družstvu své „umění“. I  přes 
poněkud skromné sněhové podmínky, zejména na  malém 
vleku, se nakonec podařilo všem udělat velké pokroky. Kromě 
sportovních výkonů zvládli i  jiné disciplíny. Většině se dařilo 
v  soutěži v  úklidu pokojů či karnevalu. Chci poděkovat 
zdravotnici Simoně Synčákové za aktivní péči o  zdraví všech 
účastníků. Obětavou prací se prezentovali i  vedoucí družstev 
Mgr. Lucie Šišáková, Mgr. Petr Kuřina i Mgr. Igor Hrdlík.  

Mgr. Milan Kvasnička

. Polonéza
Každé úterý jsme se scházeli a  pilně nacvičovali taneční 

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

Děvčata letos zvolila pro naši školu netradiční oblečení. 
Na  plese se proměnila v  krásné nevěsty v  bílých svatebních 
šatech. Jejich partneři měli černé kalhoty a  šedou košili 
s motýlkem.

Své taneční umění pak spolu předvedli na plese SRPŠ. Letos 
tančilo 14 tanečních párů. Tanečníky přišla podpořit celá 
rodina, přátelé i kamarádi. 
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. Podnebné pásy
Naši páťáci se letos pomocí projektu v hodinách přírodovědy 

dovídali, jak vypadá život v  jednotlivých podnebných pásech 
naší planety. Žáci se nejprve učili o tropickém a subtropickém 
pásu. V  rámci projektu „na  vlastní chuť“ poznali rozdíly 
mezi ovocem, které pěstujeme v  České republice – mírný 
pás a  v  tropických a  subtropických zemích. Žáci ochutnali 
například chuť japonské hrušky Nashi, Tomelu japonského 
(někdy též kaki), ananasu, banánu, kokosu či mučenky jedlé.

Další částí projektu byla tvorba vlastního plakátu, který 
zobrazoval zvíře či rostlinu podle vlastního výběru žáků. 
Žáci poté zvířata a  rostliny zařazovali do  podnebných pásů 
a  na  kontinenty, podle toho, kde žijí – tropický, subtropický, 
mírný pás, polární. 

Poslední částí projektu byla výuka o  polárním pásu, 
kterou žáci trávili na  školním dvoře. Zde se vydali každý se 
svým pracovním listem na  výpravu za  polárními zvířaty. 
Po úspěšném splnění všech aktivit a úkolů se žáci za odměnu 
pustili do  sněhové koulovačky, přičemž nebyla ušetřena ani 
paní učitelka.

Mgr. Markéta Horňáková

. Olympiáda z anglického jazyka
Před prázdninami se uskutečnilo školní kolo olympiády 

z  anglického jazyka. V  kategorii  6. – 7.  tříd se na  1. místě 
umístila Anežka Žufánková ze VII.B a další místa obsadili Pavel 
Brencus,  Monika Bilíková  oba ze VII.B. V kategorii starších 
žáků zvítězil Kevin Krzepicki z IX.A a na dalších místech byli 
Tomáš Tkáč, Tereza Jančová z IX.A  a Tomáš Kadlček z VIII.A. 

V okresním kole nás reprezentovali Pavel Brencus a Kevin 
Krzepicki. Kevinovi se hodně dařilo a  skončil na  krásném 
pátém místě v okrese. 

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
 Mgr. František Ježek

. Obchody ve 2. třídě
Dne 9. 2. se naše třída proměnila v  nákupní centrum. 

Děti si pilně nanosily zboží, nastříhaly peníze a  připravily si 
peněženky. Obchody se otevřely a nákupy začaly. Peníze bylo 
potřeba počítat, vracet nebo rozměňovat. Každý si svůj nákup 
i zkontroloval podle peněžních dokladů, které malí prodavači 
svým zákazníkům vystavovali. Bylo milé slyšet např. Dobrý 
den! Na shledanou! Děkuji! Hezký den!  Máme slevy!  Budeme 
mít nové zboží! ... Spokojení zákazníci i  prodavači na  závěr 
vše zhodnotili a  sečetli své tržby i  útraty. Byl to skvělý den! 
Děkujeme všem rodičům za  spolupráci při dodávce zboží 
do naší třídy. 

Mgr. Jana Pacholová                                                     

. Recitační soutěž
V úterý  13. 2. 2018 se uskutečnila recitační soutěž pro žáky 

1. stupně.  Soutěže se zúčastnilo celkem 30 žáků. Porota složená 
z vyučujících 1. stupně vybrala a odměnila tyto žáky: 

1. ročník: 1. místo – Brencus Kristián, 2. místo – 
Prachmanová Veronika, 3. místo – Popelková Ella
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PhDr. Pavel Kočí, který nás během cesty seznámil se základními 
a  zajímavými informacemi o  polském státě. V  Osvětimi se 
nás ujal česky hovořící průvodce, který nám dělal společnost 
po  celou dobu našeho více než tříhodinového programu. 
Za  všechny účastníky si troufám říct, že ačkoliv toto místo 
vzbuzuje hlavně negativní emoce, určitě stojí za  prohlídku 
a celou exkurzi hodnotím jako velmi přínosnou.

Mgr. Kočí Kristýna

. Školní družina
Letošní zima nebyla zrovna z těch, která by nás překvapila 

přívaly sněhu, ale mráz, který provázel jarní prázdniny, 
nasvědčuje tomu, že se zima ještě nevzdává, a  ještě nechce 
přenechat vládu jaru. 

Vraťme se však k  událostem, které jsme prožili v  prosinci 
loňského roku. 

V  prosinci, jako již tradičně, proběhla Vánoční výstava, 
na kterou se připravovala i naše tři družinová oddělení. Čím 
více se blížil termín výstavy, tím vyšší tempo zavládlo napříč 
všemi družinami. Barvy, pastelky, pastely, dále také krepové 
a  barevné papíry jsme využili při přípravě výtvarných děl, 
kterými byly vyzdobeny chodby naší školy. Ale nejen výtvarná 
snažení obnášela příprava na Vánoční výstavku. 

Na Vánoční výstavu jsme secvičili s žáky všech tří oddělení 
dramatizaci dění v našich družinkách. Podle potlesku publika 
velká snaha dětí a vychovatelek nepřišla vniveč. 

Po  hektické přípravě na  Vánoční výstavu nastalo období 
uvolnění a klidu a s ním i pohodové zpívání koled, navození 
příjemné předvánoční atmosféry a chystání na jednu z našich 
oblíbených společných akcí s  rodiči, Vánočního jarmarku.  

2. ročník: 1. místo – Bobčíková Klára, 2. místo – Ondruch 
Šimon, 3. místo – Polášková Veronika

3. ročník: 1. místo – Uhlířová Veronika Petrana, 2. místo – 
Kunčíková Anna, 3. místo – Halík Richard

4. ročník: 1. místo - Zderčíková Kamila, 2. místo – 
Tomancová Alžběta, 3. místo – Mikulková Kateřina

5. ročník: 1. místo – Klabačka Jan, 2. místo – Škařupová 
Valerie, 3. místo – Halík Adam 

Recitační soutěž měli i žáci II. stupně a tady jsou vítězové:
 6. – 7. ročník: 1. místo – Kristýna Mitáčková, 2. místo – 

Vendula Jančová, 3. místo – Monika Nevařilová
8. – 9. ročník: 1. místo – Veronika Uhrová, 2. místo – Přemysl 

Bobčík, 3. místo – Tomáš Kadlček
Všichni ocenění recitátoři z  2. až 9. ročníku postoupili 

do okrskového kola v Hluku.
J. Staňová, Mgr. Michal Slinták

. Osvětim – svědomí lidstva
Ve  čtvrtek 15. února jsme se v  brzkých ranních hodinách 

společně se žáky devátého ročníku a  Mgr.  Markétou 
Horňákovou vydali na  vzdělávací exkurzi do  Polska. Cílem 
výpravy byla prohlídka dvou částí Muzea holocaustu: Osvětim 
– Auschwitz a Březinka – Birkenau. Celou akci organizoval pan 
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Zde se z  dětí stali prodejci vlastních výrobků a  vánočního 
punče, který nejen provoněl, ale i pomohl navodit předvánoční 
krásnou atmosféru. Toto předvánoční období vyvrcholilo 
vánoční besídkou ve všech odděleních družiny. 

Vstup do  nového roku jsme si zpříjemnili díky štědrým 
darům do  našich družin. Ve  smajlíčkové družině to je nový 
koberec, v  motýlkové družině jsou to molitanové stavebnice 
a  v  pohádkové družině jsou to sedací vaky a  molitanové 
stavebnice. Ve všech odděleních byla doplněna zásoba stolních 
her. 

V  příštích dnech připravujeme pro děti tolik oblíbený 
karneval, plný soutěží, her a  tance. Děkujeme za  spolupráci 
sponzorům, rodičům i kolegům ze ZŠ.

 za školní družinu Mgr. Lenka Zimčíková

Z činnosti ZUŠ od prosince 
do března 2018

Od začátku zimního měsíce prosince 2017 jsme se na ZUŠ 
intenzivně připravovali na Koncert k 20. výročí založení ZUŠ 
v Dolním Němčí, který se uskutečnil v pátek 8. prosince 2017 
v 17.00 hodin v hudebním sále ZUŠ. Pozvání na tento koncert 
přijalo téměř 50 hostů, mezi nimiž byli především bývalí 
a současní pedagogové ZUŠ.

V  hudebním programu se jako první představil komorní 
soubor pod vedením p. uč. Hany Miklášové a v jejich podání 
zazněly skladby P. McCartnyho Yesterday a J. Ledeckého Ryba 
rybě. Zpívaly děti z hudební nauky, které připravil p. uč. David 
Štefaník a  p.  uč. Veronika Zaorálková. Úvod koncertu patřil 

i panu řediteli Milanu Kvasničkovi a milým hostům (p. Zdeněk 
Teimer, František Baroň, František Hajdůch, Jan Pijáček, Libor 
Buchta), kteří zavzpomínali na začátky činnosti ZUŠ a zamýšleli 
se všeobecně nad posláním a přínosem uměleckého školství. 

Následovalo vystoupení Klarinetového kvarteta, ve kterém 
se představili dva naši pedagogové, a  to Radek Hais (housle) 
a  Marek Teimer (violoncello) a  milí hosté ze ZUŠ Uherský 
Brod – p.  Hana Červenková a  p.  Tomáš Komárek. Zahráli 
Bärmannovo Klarinetové kvarteto op. 18 – 1. větu. Pavel 
Beníček zahrál na elektronické klávesy skladbu J. Uhlíře Holubí 
dům a  Sabina Vondráková klavírní skladbu River flows in 
you. Mladý trumpetista Jakub Tinka měl úspěch se skladbou 
Trumpet Tune od  H. Purcela a  zpěvačka Kamila Zderčíková 
zazpívala dvě písně, a to Podzimní vítr od L. Němce a Stonožku 
od P. Ebena. 

Následovalo vystoupení žákyně LDO Barbory Zetkové, 
která pod vedením p.  uč. Ireny Cigánkové nacvičila báseň 
Uspávanka se sněhem a krásnou paní a tu krásně přednesla.

V  dalším hudebním vstupu se představily naše p.  učitelky 
sólového zpěvu, dvě diplomované specialistky – Aneta 
Gajdůšková a  Veronika Zaorálková, které si připravily 
za  klavírního doprovodu Davida Štefaníka, Moravské 
dvojzpěvy od A. Dvořáka - Dyby byla kosa nabróšená a Zajatá. 
Anna Mitáčková zahrála známou skladbu W. A. Mozarta Chléb 
s máslem a Tobiáš Kučera na zobcovou flétnu dvě lidové písně 
– Andulko šafářova a Lesti ťa synečku.

Ondřej Moštěk zazpíval od  K. Háby píseň Před naším 
mosteček a  od  D. Ellingtona píseň Já bych si rád najal dům 
a po pěveckém vystoupení následovala hra na klavír – Marie 
Stojaspalová zahrála Bachovu Invenci č. 1 a  Šostakovičův 
Lyrický valčík.

Následovala opět báseň, a to v podání žákyně LDO Johany 
Šídlové, která  přednesla báseň Vánoce mám nejraději.

V  dalším hudebním vstupu se představil nejprve p.  uč. 
Antonín Daníček a  v  jeho podání jsme slyšeli skladbu pro 
trubku od  G. Ropartze Andante a  Allegro. Dále následovala 
hra na  klavír – jako host vystoupila naše bývalá studentka 
Tereza Krhovská, v  posledních studijních letech žákyně 
p. uč. Evy Peškové, která nyní studuje 4. ročník hry na klavír 
na konzervatoři v Kroměříži a v jejím podání jsme slyšeli dvě 
koncertní etudy F. Chopina v tónině f moll, a to op. 10 č. 9 a op. 
25 č. 2.

Popřáli jsme tedy naší ZUŠ, která v  roce 2017 oslavila 
20. výročí svého trvání, hodně úspěchů v  dalších letech, 
příjemnou pracovní atmosféru, dobré vedení, kvalitní učitele, 
dobrou spolupráci se zřizovatelem, s  českou školní inspekcí 
a  především hodně spokojených dětí a  rodičů. Jako poslední 
číslo se představili žáci hudební nauky, kteří přišli s  malým 
dárkem - s písní, která v názvu nese slovo Dárek a  je z filmu 
Pohlaď kočce uši – tuto píseň s  dětmi nacvičil p.  uč. David 
Štefaník, který rovněž celý večer velmi citlivě doprovázel 
na klavír a za to mu patří velké poděkování.

Poděkovali jsme všem za účast, všem pedagogům za jejich 
přípravu, ať už svých vlastních vystoupení nebo těch 
žákovských, našim milým hostům za jejich vystoupení a v 19.30 
hodin následovala malá prohlídka prostor ZUŠ a ZŠ, následně 
na  to večeře v  jídelně školy a  volná zábava s  cimb. muzikou 
Falešnica, s primášem Radimem Vojtkem, našim pedagogem. 

Další velmi významnou a  již tradiční akcí, byla Vánoční 
výstava, která proběhla ve dnech 9. a 10. prosince 2017 a během 
dvoudenního programu se představily všechny obory naší ZUŠ 
s bohatým programem. 
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Literárně-dramatický obor si připravil pod vedením  p. uč. 
Ireny Cigánkové v  prvním vstupu úsměvný klip na  vánoční 
píseň Z. Svěráka a  J. Uhlíře „Vánoce, ach vánoce“, ve  kterém 
bylo vidět, jak je hraní příběhu baví. V  tomto příběhu se 
představili starší žáci LDO. 

Následoval opět hudební obor a tentokrát zahrála na klavír 
Lucie Mikulková, na  klávesy Karolína Uhrová a  jemný zpěv 
předvedla nejen Sabina Šumšalová, ale i skupina žáků z hudební 
nauky 2. ročníku, která zazpívala spolu s  p.  uč. Davidem 
Štefaníkem píseň Dárek z filmu Pohlaď kočce uši. 

Po  krátké pauze se představil taneční obor, tentokrát 
s  pásmem „Cowboys“, které zatančily na  velmi živou hudbu 
starší žákyně. I  v  této skupině byl zaznamenán velký pokrok 
v pěkném držení těla a koordinaci pohybů.

Tanec opět vystřídala hudba a  jako první se v  druhé části 
představily Sabina Vondráková a  Anna Tomancová, které 
zazpívaly vánoční duet. Jakub Tinka zahrál na trubku a Žaneta 
Jančová nechala naplno rozeznít svůj hlas písněmi o vánocích. 

Protože se vše pěkně střídalo, následoval opět literárně-
dramatický obor, který tentokrát předvedl dvě básně, a  to 
v podání Barbory Zetkové a Johany Šídlové. Slyšeli jsme pěkný 
přednes básní: Uspávanka se sněhem a krásnou paní a Vánoce 
mám nejraději. 

Následoval taneční obor – nejstarší žákyně pod vedením 
p.  uč. Miliny Veprentsove nacvičily velmi pěkné pásmo 
„Human“. Ladné pohyby dívek byly zpočátku zahaleny 
v černém saku. 

Hudební obor se postaral o  závěrečný blok vystoupením 
zpěváčků z hudební nauky, kteří zazpívali koledu Pochválen buď 
za klavírního doprovodu Anny Mitáčkové. Sabina Vondráková 
zahrála na klavír a celou Akademii uzavřel pěvecký sboreček 
„Zpěvánek“ čtyřmi vánočními písněmi, které nacvičil pod 
vedením p.  uč. Kláry Kolajové. Klavírní spolupráci zajistili 
během Akademie p. uč. David Štefaník a p. uč. Klára Kolajová.

Na přípravě Akademie se podíleli tito učitelé: David Štefaník, 
Antonín Daníček, Lukáš Frýbort, Aneta Gajdůšková, Veronika 
Zaorálková, Klára Kolajová, Hana Miklášová, Irena Cigánková 
a  Milina Veprentsova. Výzdobu opony zajistila p.  uč. Alena 
Růžičková. 

Dne 18. prosince 2017 v odpoledních hodinách, zavítali žáci 
hudebního a literárně-dramatického oboru ZUŠ Dolní Němčí 
do místního Domu s pečovatelskou službou, aby potěšili svým 
uměním seniory – starší spoluobčany obce.  Podařilo se jim 
vytvořit velmi příjemnou, přátelskou až dojemnou atmosféru. 
V  úvodu se představila žákyně LDO Barbora Zetková 
a  přednesla báseň Uspávanka se sněhem a  krásnou paní. 
Dále pokračovali žáci hudebního oboru: Filip Baroň zahrál 
na  klávesy Holku modrookou a  koledu Rychle bratři. Adéla 
Gregorová zahrála na  kytaru koledy Štěstí zdraví, Pásli ovce 
a Štědrej večer. Veronika Petrana Uhlířová zahrála na klávesy 
Misionářské zvony, Tanec a koledu Vondráši, Matúši. Housle 
nechala rozeznít Iveta Križanová koledami Dej Bůh štěstí, Jak 
jsi krásné a Narodil se Kristus Pán.  Na trubku zahrál skladbu 
Trumpet Tune Jakub Tinka a musel pro velký úspěch opakovat 
svou hru ještě jednou.  Posledním vystoupením byla opět 
recitace žákyně LDO Johany Šídlové, která přednesla báseň 
Vánoce mám nejraději. Poté jsme se rozloučili, slíbili si opět 
návštěvu v příštím roce a popřáli si krásné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví do roku 2018. 

V  sobotu 13. ledna 2018 se konal tradiční Rodičovský 
ples v  Kulturním domě v  Dolním Němčí a  v  předtančení se 
předvedly žákyně druhé skupiny našeho tanečního oboru 
ZUŠ pod vedením p. uč. Miliny Veprentsove. Toto vystoupení 

Akademie pro žáky a  učitele školy se uskutečnila 
v  dopoledních hodinách dne 14. prosince 2017 v  Kulturním 
domě v Dolním Němčí. Program byl opravdu pestrý. Akademii 
zahájil komorní soubor ZUŠ, který pod vedením p. uč. Hany 
Miklášové nacvičil 2 skladby, a to Yesterday a Ryba rybě v úpravě 
pro souborovou hru.  V  tomto čísle se představili tito žáci: 
Marie Stojaspalová, Sabina Šumšalová, Markéta Beníčková, 
Karolína Uhrová, Iveta Križanová, Vojtěch Mudrák, Matyáš 
Bobčík, Jakub Tinka a rovněž vybraní zpěváci z hudební nauky, 
kteří si koledy s chutí zazpívali. Provedené skladby měly krásný 
zvuk díky zajímavým zvukům elektronických kláves a dalším 
hudebním nástrojům jako jsou: zobcová flétna, trubka, housle, 
xylofon, chimes apod. 

Následoval taneční obor – mladší žákyně, které pod 
vedením p.  uč. Miliny Veprentsove nacvičily velmi pěkné 
pásmo „Amélie“. Ladné pohyby dívek byly vhodně doplněny 
krásnou klavírní skladbou. 

Tanec opět vystřídala hudba. Vystoupily tři žákyně: Veronika 
Petrana Uhlířová zahrála na klavír, Aneta Ježková na zobcovou 
flétnu a  Kamila Zderčíková zazpívala písně o  podzimu 
a stonožce.
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s názvem „Cowboys“, bylo pro žákyně velmi silným uměleckým 
zážitkem. 

V průběhu zimních měsíců se uskutečnily na ZUŠ hudební 
besídky. V  místě poskytovaného vzdělávání v  Boršicích 
u  Blatnice se první besídka konala již 14. prosince 2017 
a  vystoupily na  ní děti p.  uč. Radima Vojtka, které se zde 
učí hrát na  housle: Lejla Popelková, Pavlína Kramárová, 
Anastázie Frolová, Richard Halík a Martin Frola. Ve Vlčnově 
se 18. prosince 2017 v podvečer představily všechny děti p. uč. 
Marka Teimera, Radka Haise, Anety Gajdůškové a  Veroniky 
Zaorálkové, které zde hrají na zobcovou flétnu, klávesy, klavír, 
housle nebo sólově zpívají. Tato besídka bývá velmi hojně 
navštěvovaná rodiči. 

Třetí prosincová besídka se konala na druhý den 19. prosince 
2017 odpoledne v  hudebním sále na  pracovišti v  Dolním 
Němčí a  vystoupily zde všechny děti, které vyučuje p.  uč. 
Hana Miklášová, a to hře na klavír a klávesy: Sára Kadlčková, 
Terezka Švehlíková, Sofie Vondráková, Simona Juřenová, 
Veronika Juřenová, Marek Mudrák, Matyáš Bobčík, Magdaléna 
Zimčíková, Sabina Šumšalová a Karolína Uhrová.

V  měsíci lednu se uskutečnily dvě besídky, a  to nejprve 
v  pátek 19. ledna 2018 na  pracovišti v  Dolním Němčí. 
Vystoupili žáci p.  uč. Jarmily Hrobařové a  p.  uč. Antonína 
Daníčka: Justýna Nováková, Pavel Chladil, Adéla Sokolová, 
Monika Sokolová, Barbora Bahulová, Romana Marečková, 
Aneta Dufková, Natálie Fibichrová, Zuzana Štipčáková, Aneta 
Ježková, Veronika Polášková, Magdaléna Miklánková, David 
Vaněk, Tobiáš Kučera, Jakub Tinka, Tomáš Kadlček, David 
Chlebec, Klaudie Milošová, Tereza Ostrožíková a  Michal 
Zimčík. O týden později ve čtvrtek 25. ledna 2018 pak proběhla 
besídka na odloučeném pracovišti v Boršicích u Blatnice. Svá 
vystoupení zde předvedly děti, které zde vyučuje p.  uč. Jana 
Žajglová, a  to hře na  kytaru: Veronika Pomykalová, Daniel 

Šimek, Aneta Slaníková, Kristýna Soukeníková, Erik Rybnikář, 
David Mikéska a Sabina Vaňková. 

Dne 1. února 2018 proběhla v  odpoledních hodinách 
klavírní besídka žáků p. uč. Kláry Kolajové. Vystoupili tito žáci:  
Andrejka Mikulková, Klárka Bobčíková, Lucie Mikulková, 
Veronika Petrana Uhlířová, Kristýna Švardalová, Markéta 
Beníčková, Monika Bilíková, Sabina Vondráková, Marie 
Stojaspalová a Pavel Beníček. Kromě sólového klavíru zahráli 
žáci i čtyřručně a Lucie Mikulková zahrála nejen na klavír, ale 
i na kytaru. 

Další hudební besídka se uskutečnila 5. února 2018 
odpoledne a  vystoupili na  ní žáci p.  uč. Lenky Bednářové, 
Ludmily Černíčkové, Gabriely Popelkové, Lukáše Frýborta 
a  Ondřeje Jagoše. Představili se tito žáci: klávesy - Natálie 
Minaříková, Filip Baroň, Vojtěch Bohun, Martin Baroň 
a  Pavel Beníček; klavír – Michaela Moravčíková; kytara – 
Anna Kunčíková, Adéla Gregorová, Veronika Martišová, 
Markéta Beníčková, Michaela Šmejdířová, Tadeáš Slabý, Nicole 
Švardalová, Iveta Valková, Sabina Šumšalová, Tobiáš Šmejdíř, 
Petr Talský, Ladislav Hladík, Lucie Andrášková, Petr Kvasnička 
a Anna Tomancová. 

Poslední hudební besídka se uskutečnila v  pátek 16. 
února 2018 v  sále ZUŠ a  slyšeli jsme převážně sólový zpěv 
s doprovodem klavíru, v podání žáků p. uč. Anety Gajdůškové 
a  Veroniky Zaorálkové - Nela Keltnerová, Lucie Zimčíková, 
Kamila Zderčíková, Veronika Petrana Uhlířová, Johana 
Šídlová, Anna Kadlčková a Anežka Hrobařová a rovněž zazněla 
i hra na klavír žáků p. uč. David Štefaníka  - Anna Mitáčková 
a Jakub Kolář. 

Výtvarný obor ani po  skončení vánoční výstavy nezahálí. 
Nejstarší skupina dívek se naučila vytvářet anděla ze skla Tifany 
technikou - falešné vitráže. Nejdříve si musela navrhnout 
a nakreslit na papír anděla. Potom si vybrala kousky barevných 
skel, z kterých si musela řezákem nařezat jednotlivé dílky. Poté 
zabrousit hrany a potřít speciálním roztokem. Každý dílek skla 
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Napajedla. S dětmi jsme vytvořily model kočičky a závěsného 
pštrosa s papíru ovládaného jako loutka. Nakonec si děti krásně 
s hračkami zahrály a odnesly si je domů.

Prostřední skupinka dětí 3. - 5. třídy se učila tvořit misku 
ze stočených tvarů a  válečků. Také si vytvořili keramické 
domovní znamení pro svůj dům. Ke svátku sv. Valentýna jsme 
pro maminky vytvořili jarní přáníčko.

Na  jaře nás čeká výtvarná soutěž Světoví malíři, kterou 
vyhlašuje ZŠ a  MŠ Ostrožská Lhota. V  červnu zase výtvarná 
soutěž Šťastný úsměv dětí, vyhlášená dětským oddělením 
Uherskohradišťské nemocnice a  nejlepší práce budou zdobit 
chodby dětského oddělení.   

V  následujících měsících se činnost v  naší ZUŠ bude 
zaměřovat na  přípravu žáků do  soutěží vyhlášených MŠMT 
– hra na  dechové nástroje, sólový zpěv a  taneční obor. 
Tyto soutěže proběhnou v  březnu a  naši žáci budou ZUŠ 
reprezentovat v  okresních kolech. Dále budeme připravovat 
v hudebním oboru Jarní koncert, Výchovný koncert pro MŠ, 
a především Akademii, která se uskuteční v neděli 13. května 
2018 v Kulturním domě Rozkvět a na které se představí opět 
nejen hudebníci, ale i taneční a literárně-dramatický obor.  

Za ZUŠ Klára Kolajová a Alena Růžičková

se olepil měděnou páskou, složil na návrh a pájkou a olověnou 
tyčinkou spájel k  sobě. Nakonec se všechny spoje vyhladily 
pájkou a  přiletovalo očko na  zavěšení. S  nejmenšími dětmi 
jsme kreslili pastelem zasněženou vesnici. Dětem se na práci 
nejvíce líbilo roztírání pastelu. 

Po  vánocích se děti zapojily do  výtvarné soutěže Pravěk 
k  výročí Eduarda Štorcha, kterou vyhlásila knihovna Staré 
Město. Skupinka dětí v  Horním Němčí modelovala pravěké 
ještěry a  v  Dolním Němčí jsme po  zhlédnutí filmu Cesta 
do pravěku, zvolili pro tvorbu kresbu. Po jarních prázdninách 
budeme naše práce odesílat k vyhodnocení.

Nejstarší děvčata zabrousila do návrhářství obuvi a zkusila 
si navrhnout a  vymodelovat botu z  hlíny. Každý tvořil něco 
jiného, někdo lodičku, sandál nebo mokasínu. Teď nám bota 
schne a po vypálení ji budeme glazovat.

Navrhování dětských hraček jsme si zkusili s  těmi 
nejmenšími. Povídali jsme si o  naší české výtvarnici Libuši 
Niklové, která vytvářela kolekce nafukovacích hraček pro Fatru 
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První pololetí nového 
školního roku uteklo 

v mateřské škole jako voda…
Pololetí nového školního roku máme za sebou a tak můžeme 

hodnotit a  ve  stručnosti říct, co nás ještě do  konce školního 
roku čeká a na co se můžeme  těšit. 

Karnevalové veselí jsme letos pojali jinak než v  minulých 
letech. Zvolili jsme fašankovou obchůzku vesnicí. Pro děti i pro 
nás dospělé to byla premiéra. Oblekli jsme se do nejrůznějších 
masek, které dětem připravili rodiče a  musíme říct, že 
spousta dětí byla k nepoznání. Průvod hýřil veselými barvami 
a  za  zpěvu a  krásného zvuku harmoniky jsme prošli vesnicí. 
Nenásilnou formou jsme tak děti seznámili s tradicemi a snad 
se nám podařilo potěšit a rozveselit i všechny okolo. V únoru 
a březnu se mohou děti těšit na hudební představení s názvem 
,,Písnička je lék‘‘ a  na  kouzelnické vystoupení pana klauna. 
V měsíci březnu zahájíme s předškolními dětmi předplavecký 
výcvik v bazénu  ZŠ Dolní Němčí. Předškolní děti se i v letošním 
roce účastní Malé technické univerzity - tzv. Legohrátek, kde se 
v deseti lekcích seznamují s  různými technickými profesemi, 
učí se stavět podle plánů, rozvíjí si představivost, fantazii, 
logické myšlení a jemnou motoriku.

V  dubnu přijede za  dětmi pan Vojkůvka s  hudebním 
vystoupením „Dětským srdíčkům“ a  předškolní   děti  čeká  18. 
dubna  zápis do 1. tříd Základní školy Dolní Němčí.  

Co je to vlastně zápis? Toto slovo doposud ve slovní zásobě 
dětí chybělo. Velmi brzy si je však osvojí a ve  své hlavičce si 
začnou skládat určitou představu. Děti, které nemají staršího 
sourozence, vlastně ani neví, co  je to škola. Mají se tam těšit 
nebo se bát? Občas zaslechneme od rodičů směrem k dětem: 
,,Počkej, za  chvíli půjdeš k  zápisu, tohle musíš u  zápisu 
umět, jestli se tak budeš chovat u  zápisu, tak….“ Děti chtějí 
a  především potřebují slyšet, že to zvládnou a  hlavně, že 
v tom nebudou samy. Nervozita se před zápisem nevyhýbá ani 
rodičům, kteří své děti zkouší z barev, učí je básničky, nabádají 
je, jak se mají chovat… Někteří zápis vnímají jako zkoušku 
vyspělosti dítěte a také mnohdy jako svoji vizitku. Shromažďují 
informace, kupují literaturu pro sebe, testy pro dítě, čtou 
desatera, související s přípravou na zápis. Děti se ale na školu 
připravují v  průběhu celého předškolního vzdělávání. Nejde 
přece jen o  vědomosti a  znalosti, ale především o  sociální, 
tělesnou a duševní zralost dětí. Velmi důležitá je soustředěnost 
dětí, umění naslouchat, dokončit si úkol a  spolupracovat 

. Zápis do mateřské školy na školní rok 2018 /2019

Ředitelství mateřské školy v  Dolním Němčí oznamuje, že 
zápis do  mateřské školy  v  Dolním Němčí k  předškolnímu 
vzdělávání od školního roku 2018/2019 se bude konat od 9.5. 
2018  od 8.00 - 15.30 hodin v ředitelně mateřské školy. Žádáme 
rodiče, aby sebou přinesli rodný list dítěte a vyplněnou platnou 
Žádost k  předškolnímu vzdělávání od  šk. roku 2018/2019 
včetně lékařského potvrzení o  očkování dítěte. Potřebné 
tiskopisy naleznete od  dubna na  web. stránkách MŠ www.
msdolninemci.cz. v sekci informace pro rodiče.

Kadlčková Eva, řed. školy

s  kamarády i  s  dospělými. Díky neustálému rozšiřování 
vědomostí a  znalostí u  dětí, rodiče často zapomínají na  to 
nejdůležitější – na důvěru a bezpodmínečnou lásku. Čím víc 
budeme „bublinu“ zápisu nafukovat, tím bude větší. Na zápis je 
zkrátka lepší se těšit, než se na něj nějak speciálně připravovat.

A  tak přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby tento den 
měli hezký, aby si ho užili.  Všem ostatním dětem i dospělým 
přejeme krásné první jarní dny, plné sluníčka a pohody.                   

Za kolektiv MŠ v Dolním Němčí
       Válková Eva a Vlková Jarmila
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Netradiční cukrárna
Dne 4. března 2018 se již po  sedmé  konala naše Misijní 

netradiční cukrárna. Výtěžkem 26  765 Kč jsme tentokrát  
podpořili projekt  Papežských Misijních Děl – péče pro děti 
postižené nemocí AIDS.  Tímto chceme poděkovat všem 
ochotným a obětavým maminkám, cukrářkám, mládeži, všem 
dobrovolníkům,  především dětem - servírkám a  číšníkům,  
kteří s úsměvem na tváři a s radostí v srdci  pomáhají. Velké 
díky patří našim milým  návštěvníkům -  mlsajícím dárcům, 
kteří svým dobrovolným příspěvkem takto pomohli.

Součástí cukrárny byl letos i Misijní jarmark. Děkujeme také, 
že jste koupí výrobků, na  kterém se podílelo Misijní klubko, 
podpořili děti v Tanzánii, kam výtěžek z jarmarku poputuje. 

Kéž nás tato jakákoliv pomoc povzbuzuje a naplňuje radostí. 
    Erika Uhrová

Chovatelé poštovních holubů
Koncem roku 2017 náš místní spolek uspořádal výstavu 

poštovních holubů. Naší výstavy se každý rok účastní děti 
z  mateřské školy. Děti dostaly sladkosti za  jejich návštěvu. 
Výstavu navštívili i  občané naší obce. Na  této výstavě byli 
vybráni špičkoví holubi na oblastní výstavu poštovních holubů 
do  Babic. Na  tuto výstavu byli vybráni holubi chovatelů 
Kadlčka Jaroslava, Kadlčka Josefa, Dohnala Václava, Ježka 
Antonína a Vojtěška Ladislava. Na celostátní výstavu do Hluku 
byl vybrán holub Kadlčka Jaroslava, který se v  Babicích 
umístil na 1. místě, jeho životní výkon činí 25 487 nalétaných 
kilometrů. Dále byla vybrána holubice Vojtěška Ladislava, 
která se v kategorii standart umístila na 1. místě. Na oblastní 
výstavě v Babicích se také velmi dobře umístil holub Kadlčka 
Josefa, a  to v kategorii G na 1. místě a holub Ježka Antonína 
na 3. místě, také v kategorii G.

Děti z  přírodovědného kroužku Pantoflíček navštívili 
chovatele holubů Dohnala Václava, kde jim byli ukázáni 
poštovní holubi a  proveden výklad o  závodění a  chovu 
poštovních holubů. Tímto nám skončila výstavní sezóna 
a pomalu se připravujeme na novou závodní sezónu.

     Zapsal předseda místního spolku Dohnal Václav
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Misijní klubko 277
Vzniklo na začátku školního roku v září 2017 ze SPOLČA 

dětí. Děti vždy rády pomáhaly a dělaly radost druhým a na to 
je zaměřena celá misijní činnost.  Tak jsme se přihlásili 
do Papežských misijních děl (PMD), které podporuje rozvíjení 
misijní činnosti dětí po  celém světě. Heslo PMD je „DĚTI 
POMÁHAJÍ DĚTEM“, ale nejen jim. Hlavně jde o to všímat si 
každého člověka kolem nás.

Jsme parta kamarádů – dětí ve věku 7-15 let. Scházíme se 
každé úterý v 17.00 hodin ve farní dvoraně. Svou Modlitbou, 
Obětí, Službou a  Tvořivostí stavíme „MOST“ přes celý svět. 
Při našem setkání mluvíme o  dětech ze všech kontinentů 
a  se svou pomocí se zapojujeme do  misijních akcí. Modlíme 
se, pomáháme, učíme se nové věci, „cestujeme“, hrajeme si, 
smějeme se, tvoříme….

Na  podzim jsme se zapojili do  projektu charity "Vánoční 
balíček-děláme radost dětem z  Ukrajiny." Seznámili jsme 
se se silným příběhem dívky, která od  6 do  11 let žila 
na  ulici. Rodiče se o  ni ani její sourozence nedokázali 
postarat. Bili ji, často hladověla, musela těžce pracovat, 
ale nakonec měla štěstí a  dostala se do  dětského domova. 
Společně jsme si vybrali jedenáctiletého chlapce Oleksandra se 
stejným osudem a rozhodli se mu udělat radost našimi dárky 
alespoň na vánoce. Takže jsme tvořili, kreslili, nakupovali, psali 
mu dopis v ruštině a hlavně se za něho modlili. Děti z tohoto 
projektu měly velkou radost a všichni chtěli být u toho až bude 
Oleksandr dárek rozbalovat, protože on si k  vánocům nic 
nepřál.

Během roku v  Misijním klubku proběhlo pár tvořivých 
dílniček. Tvořili jsme dárky do  Netradiční misijní cukrárny 
pro mlsající dárce. Před vánocemi jsme dělali voňavá přáníčka 
pro nemocné z  naší farnosti a  již od  ledna chystáme Misijní 
jarmark. Výtěžek z  jarmarku půjde pro nejchudší děti 
z misijních zemí. My jsme si vybrali děti z Tanzánie, protože si 
nyní o těžkém životě dětí v Tanzánii vyprávíme. Na konci února 
jsme zorganizovali tvořivou dílničku, která byla zaměřena 
na  výrobky na  Misijní jarmark s  jarním a  velikonočním 
tvořením. Přišli děti, maminky i  babičky a  pro každého byla 
práce. Výsledek nás všechny hřál u srdce, protože jsme svým 
tvořením pomohli potřebným. 

V  Misijním klubku nejenom tvoříme, ale snažíme se 
rozdávat radost kolem nás. V únoru jsme uspořádali, společně 
s ministranty, turnaj ve společenské hře „Člověče nezlob se“ pro 
obyvatele Charitního domu v Dolním Němčí. Na tvářích všech 
zúčastněných seniorů, dětí, zaměstnanců Charity a rodičů dětí 
byla vidět spokojenost, radost ze hry. Po celou dobu panovala 
dobrá nálada. Nikomu nevadila prohra ve  hře. Hráči se 
vzájemně povzbuzovali. Pracovníci Charity pro nás nachystali 
malé pohoštění a  my v  Misijním klubku jsme pro všechny 
vyrobili drobné dárky. Nakonec byli odměněni všichni. Turnaj 
jsme ukončili v charitní kapli, kde jsme se modlili za obyvatele 
Charitního domu, misionáře a  děkovali Bohu za  to, co nám 
dnešní den přinesl. Těšíme se na  další setkání v  Charitním 
domě, neboť DĚLAT RADOST NÁS BAVÍ.  

Jestli máš rád společnost, rád poznáváš nové lidi a jsi ochoten 
jim dělat radost? 

Tak přijď mezi nás.  Už teď se těšíme na tebe .

Za Misijní klubko 277 Martina Smetanová

Padesát let činnosti zahrádkářů
14. ledna 2018 tomu bylo právě 50 let co u nás v obci byl 

založen zahrádkářský svaz. U  začátku stálo 26 občanů, kteří 
měli zájem ve spolku pracovat. Prvním předsedou byl zvolen 
Josef Stojaspal č. 212. První akcí bylo založení spolkové 
ovocné zahrady pod hřbitovem. V zahradě bylo vysázeno 118 
stromků,  jabloní a vybudován plot okolo zahrady. Bylo při tom 
odpracováno 440 brigádnických hodin a celá akce si vyžádala 
zhruba náklad 5000 Kčs, které byly získány půjčkami od členů.

Druhá velká akce byl areál v  Hájku. Zahrádkáři pracovali 
na  ,,Hajku" od  roku 1969 do  roku 1975. Každý rok zde 
odpracovali kolem tisíce brigádnických hodin.

Dalším dílem, je areál Na mlýně, v roce 1988 začala demolice 
starého mlýna. Pak až do  roku 1992 budovali svépomocí 
víceúčelové zařízení, které mělo sloužit zahrádkářům. V roce 
1994  byl objekt prodán obecnímu úřadu. Zahrádkářům zůstala 
jen část objektu a to formou nájmu.

Dále se zahrádkáři podíleli na všech stavbách pro obec, jako 
byly, škola, obchodní dům, kulturní dům.. Prováděli výsadbu 
a údržbu stromků a zeleně v obci.

Dnes zahrádkáře známe ve spojení  Výstav ovoce, zeleniny 
a květin, Velikonoční výstavy, Koštem vína, nebo aranžováním. 
Ale je toho ještě spoustu na čem jsme se podíleli a podílíme, 
co kde zahrádkáři zasadili, zkultivovali či vytvořili. Ale hlavně 
přátelství a družnost, které za 50 let spolu prožili. 

                   Alena Angelina Světinská
  Následující akce:
17. 3. Velikonoční aranžování.
25. 3. Velikonoční výstava
19. 5. Posezení u vína
  9. 6. Výstava k 50. výročí ZO ČZS DN
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KNIHOVNA  
Předvánoční čas v knihovně patřil dětem a jejich rodičům, 

kteří pomáhali svým ratolestem s  výrobou vánočních ozdob, 
anebo jen přihlíželi, jak to dětem krásně jde a užívali si vánoční 
pohody. Děti si nejenom vyráběly, ale hrály různé deskové hry, 
sledovaly pohádky a popíjely dětský punč.

Ve čtvrtek 11.1.2018 se v prostorech knihovny uskutečnila 
beseda s názvem „Povídání o regresních terapiích“ s lektorkou 
Andreou Kadlčkovou a díky účasti 45 lidí měla velký úspěch. 
Beseda byla zakončena velmi zajímavou meditací.

V  pátek 9.2.2018 se opět v  naší knihovně sešly všechny 
děti, které měly zájem vyrobit si srdíčko z papírových ruliček 
k Valentýnu. Tato akce se konala již druhým rokem pod názvem 
Valentýnské pletení.

K  již páté lekci se setkaly také účastnice 2.ročníku kursu 
Pletení z papíru, tentokrát na velikonoční téma, a učily se, jak 
vyrobit košík zajíčka a ozdoby na dveře.

. Něco ze statistiky
V  Místní knihovně Dolní Němčí bylo ke  konci roku 

2017 evidováno 330 registrovaných uživatelů (z  toho 96 
registrovaných uživatelů do 15 let) a přibylo celkem 307 nových 
knih. K tomuto datu čítal knihovní fond celkem 11 276 svazků. 
Nákup knih a  jejich technické zpracování je realizováno 
prostřednictvím Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana 
v Uherském Hradišti. Obnovu knihovního fondu a pořizování 
nových knih podporuje jak Obec Dolní Němčí, tak projekt 
Česká knihovna, která skýtá možnost výběru knih v hodnotě 
6  000 Kč (pro rok 2017), a  to literatury českých autorů, 
prostřednictvím Moravské zemské knihovny v  Brně. Kromě 
půjčování knih je možné si v knihovně vypůjčit také periodika. 
V  současné době do  knihovny dochází 30 periodik, včetně 
Slováckého deníku. K dispozici jsou zpravodaje okolních obcí 
a měst.

Ve  středu 18.4.2018 se v  prostorech knihovny uskuteční 
beseda s ekologem Vítem Hrdouškem s názvem Ovocné stromy 
v krajině, na kterou jste všichni srdečně zváni.     

. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ 
Beletrie:
Hodná dcera – Slaughter Karin
Poslední hodina – Deaver Jeffrey
Úplněk vlka – Child Lincoln
Cena krve – Francis Dick
Výhodný obchod – Roberts Nora
Počátek – Brown Dan
Nikomu nezvoní hrana – Bukowski Charles
Víkend s panem Darcym – Conellyová Victoria
Mrtvý se mstí – Bauer Jan
Romance – Mcbain Ed
Dívka na kusy – Glasgow Kathleen
Příliš mnoho nevěst – Hardenová Helena

Dětská literatura:
Říkání pro radost – Bartošová Tatjana
Čtyřlístek pro štěstí – Wilsonová Jacqueline
Darebák David a duchové – Simonová Francesca
Simpsonovi (komiks) – Groening M.
Spongebob (komiks) – Hillenburg S.

Naučná literatura:
Tesla – Kent David J.
Les a zdraví – Václav Erich
Jóga pro sportovce – Cunningham Ryanne
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Mistr síly Gustav Frištenský
Přirovnání „silný jako Frištenský“ v českém prostředí začalo 

domácnět začátkem 20. století. Právě tehdy se na sportovním 
poli objevila postava muže, který se stal pro mnohé vlastence 
vzorem - nejen pro své fyzické schopnosti, tělesnou krásu či 
houževnatost, ale také pro charakter a činy, které přesahovaly 
rámec tělovýchovy. Když se vyučený řezník pocházející 
z Kamhájku u Kolína stal evropským šampionem na mistrovství 
amatérů v  Rotterdamu (1903), šokoval tím nejen své kolegy 
z brněnského atletického klubu Helas. Zářivá hvězda českého 
zápasníka pak už na profesionálním poli zářila nejen v Evropě, 
ale i v zámoří. 

Frištenského úspěšné sportovní cesty po  jižní Americe či 
USA byly tehdejším tiskem pečlivě sledovány. Zázemí sportovec 
našel v  hanácké Litovli, kam se šťastně přiženil. Jeho chotí 
se stala dcera sládka tamního pivovaru. U  zdejší sokolovny 
ostatně najdete Frištenského sochu a v části městského muzea 
expozici s řadou autentických předmětů. 

I  když ještě v  roce 1929 ve  svých padesáti letech získal 
Gustav Frištenský titul mistra Evropy, ještě předtím si spolu 
s  bratrem pronajal statek v  Lužicích u  Šternberka. V  Novém 
Jičíně dnes žijící Antonín Matůš (nar. 1924), rodák z Dolního 
Němčí, vzpomíná na  to, jak sedlák Frištenský jezdil z  Hané 
na  Slovácko nakupovat hovězí dobytek. V  tomto případě 
k  jednomu hospodáři do  Nivnice: „Jeden nivnický sedlák 
každý rok nakúpíl chudší býčky a během čtyř měsíců je vykrmil 
k  odporodeji. Fištenský, který byl vyučený řezník, je pak 
jezdil vykupovat. Tehdy sem chodil do Nivnice jako pacholek 
do služby, a proto si to dobře pamatuju. Byl to nepřehlédnutelný 
statný chlap v černých holénkách. Ludé ho znali jako zápasníka, 
ale do Nivnice jezdil jako řezník.“  

Frištenský k zemědělství tíhnul od mala a vedle zápasení se 
tak mohl realizovat i podnikatelsky. V tomto případě to však 
velká výhra nebyla. Investice do podnikání odčerpaly většinu 
zápasníkových úspor. Vydrancování hospodářství v  závěru 
války a  následná nucená kolektivizace uvrhla svérázného 
reka do  existenční nouze. Zdraví statnému muži podlomilo 
i  předčasné úmrtí manželky v  roce 1947 a  předešlý pobyt 
v nacistickém žaláři, kde byl uvězněn kvůli kontaktům s českým 
odbojem.   

Ač rodem z  Polabí, většinu svého života Frištenský prožil 
na  Moravě. Brněnský atletický klub mu skýtal sportovní 
zázemí v  začátcích a  městečko Litovel se mu po  sňatku 
s dcerou sládka tamního pivovaru stalo milovaným domovem. 
Takzvaným hanáckým Benátkám, kde se řeka Morava větví 
do několika řečišť, byl věrný až do konce života. Ostatně vedle 
pivovaru si tam postavil rodinnou vilku. Výroba chmelného 
moku slavného sportovce však příliš nezajímala. Snad i proto 
se alkoholu nepoddal ani v  poválečných letech, které mu 
byly spíše vysilujícím občanským zápasem, než zaslouženým 
odpočinkem mistra sportu a  štědrého chlebodárce, který 
podporoval venkovské školy i místní kulturu. 

Zápasník svého času projížděl celou republiku. Vystupoval 
nejen při oficiálních zápasech, ale také v  rámci programu 
nejlepších cirkusů. Řeckořímský zápas byl v  první polovině 
20. století velmi oblíbenou sportovní disciplínou, a  tak nouzi 
o diváky neměl ani na venkově. Jak svědčí několik pamětníků 
pocházejících z  Dolního Němčí, Frištenský byl mužem 
nepřehlédnutelným. Jaroslav Matůš (nar. 1943) coby žák 
nivnické školy mohl slavného sportovce spatřit v polovině 50. 
let: 

„Frištenského sem viděl, když sem chodíl na druhý stupeň 
do  školy v  Nivnici. Jednoho dňa sme šli do  tělocvičny, kerá 
byla v  budově vedle kostela. Zápasnický mistr nám tam 
na žíněnkách ukazovál né enom svoje medaile a diplomy, ale 
také zápasnické chvaty a přemety. Aj železo ohýbál. Předváďál 
to sám a byl oblečený v typickém zápasnickém dresu. Přesto, že 
už byl starší, byl to furt silný chlap.“ 

Gustav Fištenský po druhé světové válce materiálně strádal, 
a  tak i na  stará kolena musel objíždět školy a  sokolovny, kde 
předváděl techniku řeckořímského zápasu a  řadu trofejí, 
které získal během předválečné kariéry. Nedávno zesnulý 
Dolněmčan Stanislav Kalabus (1941-2017) se coby pivovarský 
učeň s Frištenským na sklonku zápasníkova života setkal přímo 
v hanácké Litovli.

„Já sem v tých jeho světnicách mockrát býl. On byl strašně 
rád, že sme tam my kluci za ním chodívali. Byl sice silný, ale 
už starý, a  tak potřeboval vypomoct nejen v  domácnosti. 
Na  zahradě litovelské vilky měl moc ovocných stromů, 
hrušky, jabka, třešně a my sme mu tam pomáhali. Za odměnu 
nás potom dycky pozval dovnitř a  vykládál nám všecky ty 
zápasnické příběhy, co zažil. Zajímavé bylo, že aj když bydlel 
vedle pivovaru, tak pivo nepil. On byl abstinent. My sme mu 
říkali, že mu z  pivovaru doneseme desítku nebo dvanáctku, 
ale on nechtěl. Tehdy nám řekl: Kluci, za  první se nekrade 
a  za  druhé, já piju enem sifón… On měl doma plné stěny 
medailí a  diplomů, ale ubývalo mu toho. Jak ke  konci života 
přišel o majetek a nebyl pojištěný, odprodával zbylé cennosti. 
Tak měl slabý důchod.“

Závěrečná životní kapitola Gustava Frištenského tedy 
byla spíše matná. Řadu úspěchů vystřídala nouze, kterou 
nezahladilo ani pozdní udělení státního titulu zasloužilého 
mistra sportu v roce 1956, tedy rok před Frištenského skonem. 
Proslulý sportovec, řezník, hospodář a  začasté také mecenáš 
tak dožil v  situaci nepříliš uctivé. Jeho odkaz ovšem přežil 
a  je připomínán i dnes. Systematicky se mu věnují například 
v litovelském městském muzeu. Ze Slovácka se do takzvaných 
hanáckých Benátek pohodlně dostanete vlakem. Projít si 
tam můžete nejen nápaditou expozici svědčící o  sportovní 
i  lidské velikosti slavného zápasníka. Příjemnou tečkou pro 
neabstinenty pak může být ochutnávka svátečního litovelského 
ležáku Gustav.    

Petr Slinták

Pozn. Rozhlasový pořad o  Gustavu Frištenském odvysílal 
11. března 2017 Český rozhlas Plus v rámci cyklu Historie Plus. 
Nese název Zdatný chlebodárce Gustav Frištenský. K poslechu je 
na webových stránkách ČRo.



20 Dolněmčanský zpravodaj

Proměny krajiny kolem  Dolněmčí
Původně „pásková“ zemědělská krajina z  dob první 

republiky, kdy každý z  vlastníků jednotlivých „pásků“ polí 
pěstoval různé plodiny jak pro svoji přímou potřebu, tak pro 
potřebu hospodářských zvířat chovaných pro maso, mléko, 
vejce atd. se začala v době vzniku zemědělského družstva měnit 
na větší polní celky. To se psal rok 1955.

Od té doby se polní pozemky postupně zcelovaly až do roku 
1977, kdy byl vykácen a  rozorán poslední sad na  Pajsarůvce 
proti firmě Baťa a na Kaménce. 

Již od dob první republiky až do 80tých let minulého století 
byla také pole postupně meliorována sítí drenážních trubek 
pro odvod povrchových vod. Zpočátku byly drenážní trubky 
vyráběny z  pálené hlíny stejně jako pálená střešní krytina. 
V  pozdější době – v  80tých letech, se pro urychlení kladení 
začalo vyrábět a používat plastové potrubí. V současné době se 
již meliorace neprovádějí vzhledem k tomu, že vodu v krajině 
potřebujeme spíš udržet než odvádět.

Ale abych se vrátil ke vzhledu zemědělské krajiny tak, jak ji 
viděli naši předci a jak ji vidíme a prožíváme my dnes. Původní 
pásky polí o šířce 5m, 10m až 20m a délce někdy až 1km byly 
na svazích odděleny travnatými mezkami a sady, kde se pásal 
dobytek, pěstovaly se zde ovocné stromy, rostly dříny a jiné keře. 
V průběhu zcelování pozemků zemědělským družstvem se ale 
krajina pohledově změnila z  jednotlivých různobarevných 
pásků polí, mezí a polních sadů na velké polní celky různých 
geometrických tvarů tvořící v  době vegetace jednotlivých 
pěstovaných plodin pestrou šachovnici krajny. 

Z této krajiny však zmizela z velké části luční květena, hmyz, 
motýli ale také téměř koroptve a  v  posledních letech ubylo 
i zajíců, kteří jsou u nás hlavní lovnou zvěří. 

Bylo těch negativních změn v  posledních 40ti letech 
minulého století mnoho. Od 90tých let se stav i vzhled krajiny 

začal zlepšovat, když se již za minulého režimu vysadily první 
větrolamy. A o tom zas někdy příště.

Za komisi životního prostředí Ing. Miloš Šťastný 

Z činnosti FK Dolní Němčí
Máme tady v plném proudu zimní přípravu, a tak bych Vás 

chtěl informovat o jejím průběhu.
A-mužstvo zatím odehrálo 3 přátelská utkání a  to 

následovně, DN „A“- Hroznová Lhota 3:7, DN „A“-Veselí nad 
Moravou 2:4, DN „A“-Kněždub 2:2. V termínu od 1. do 4. 3. 
2018 A-mužstvo absolvuje soustředění v  Luhačovicích, které 
ukončí přípravným zápasem proti Nedašovu. Poté bude mít 
ještě zápas proti Kunovicím a generálku 18. 3. proti Starému 
Městu. B-mužstvo se účastní Gambrinus cup v  Uh. Brodě, 
kde zatím odehrálo taktéž 3 utkání, a to následovně DN „B“- 
Žítková 0:3, DN „B“- Strání „B“ 1:6, DN „B“- Biskupice 2:4. 
Poslední zápas turnaje budou mít za  soupeře 3. 3. Popovice. 
Dorostenci absolvují  soustředění  na  Filipově v  termínu 
od 2.3 do 4. 3., které zakončí nedělním zápasem proti dorostu 
Kunovic. Generálku budou mít dorostenci proti dorostu 
Nivnice.  Žáci a přípravky se zúčastní dvou turnajů, a to Gazda 
cup v Uherském Brodě a Bobík cup v Hluku.  

Za FK Marek Cmol
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LM 

Zaøízení pro pøíjem Vám  zapùjèíme 

zcela ZDARMA!

Statistické údaje za rok 2017
Počet obyvatel v naší obci k 1. 1. 2018 je 3000, 
z toho 22 cizinců.

Narození  33 (15 chlapců, 18 dívek)
Úmrtí  29 (21 mužů, 8 žen)
Počet přistěhovaných 42
Počet odstěhovaných 33 

Nejstarší občanka oslaví letos 97 let a nejstarší občan 93 let. 

Nejčastěji užívané jméno:         Nejčastěji užívané příjmení:
Antonín    98            Kadlček/ová  230
František    66             Stojaspal/ová  109
Jaroslav    59            Ježek/ová     87
Marie  179
Ludmila    93
Jana     57 

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním 
zpravodaji schválený Radou obce Dolní Němčí 15. 8. 2016

Celá stránka  (A4) komerčního ČB inzerátu:     5 000 Kč
Půl stránky    (A5) komerčního ČB inzerátu:     3 000 Kč
Čtvrt stránky (A6) komerčního ČB inzerátu:     1 500 Kč
Menší než      (A6) komerčního ČB inzerátu s možností
manipulace inzerátu do textu:               500 Kč
Inzeráty typu hledám, pronajmu, prodám, koupím, děkuji:      
 - pro občany Dolního Němčí             zdarma
  - pro cizí občany               500 Kč
Inzerce politických stran a hnutí:             NE
           Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem.

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

Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 31. 5. 2018.
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Velikonoce 
(nejen) v Dolním Němčí (1. část)

Velikonoce (latinsky pascha, řecky πάσχα – pascha, hebrejsky 
 pesach) nebo-li přechod či přejití jsou nejvýznamnějším חַסֶּפ
křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 v  blízkosti 
významného židovského svátku pesach, který je památkou 
vysvobození Izraelitů Mojžíšem z  egyptského otroctví. 
Velikonoce jsou také obdobím lidových tradic spojených 
s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně 
a  mají základ v  předkřesťanské době. V  užším náboženském 
pojetí se Velikonocemi míní pouze slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně nebo-li Vzkříšení Krista (Boží hod velikonoční), 
ke kterému mělo dojít třetího dne po Ježíšově ukřižování, resp. se 
tím myslí vigilie (velká noc) na Bílou sobotu. V širším pojetí jde 
o Velikonoční triduum, přičemž období od Zeleného čtvrtka až 
do sobotní vigilie je vlastně součástí postní doby, tedy ne doby 
velikonoční. V nejširším smyslu je pak celá doba velikonoční 
padesátidenní období od  neděle Zmrtvýchvstání do  letnic. 
Velikonoce jsou pohyblivý svátek, datum se rok od roku mění. 
V  západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá 
na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, 
tedy na některou neděli v březnu či dubnu. U Slovanů a Germánů 
splynuly lidové oslavy Velikonoc s pohanskými slavnostmi jara, 
které oslavovaly procitnutí přírody ze zimního spánku. Díky 
tomu do oslav Velikonoc přešly ve středoevropském prostoru 
mnohé původem pohanské zvyky, které v předjaří připomínaly 
ukončení jednoho přírodního cyklu a  zajištění si druhého. 
Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se místně liší a  jistá 
specifika nalézáme i na moravském Slovácku.

Velikonocům předchází postní doba. Ta je v  křesťanství 
období přípravy na připomínku zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
V západní církvi postní doba začíná Popeleční středou. V ten 
den při obřadu v  kostele dává kněz lidem na  čelo popelnaté 
znamení jako symbol kajícnosti a  biblického výroku: Prach 
jsi a v prach se obrátíš. Tento popel přitom zpravidla pochází 
z  ratolestí svěcených na  minuloroční Květnou neděli. Postní 
doba pak trvá kromě nedělí čtyřicet dní. Půst se v křesťanském 
smyslu netýká pouze pokání, častější modlitbu a zdržení se jídla 
či jiné abstinence, ale může zahrnovat i jiné projevy jako např. 
almužnu či dobré skutky. Účelem postu má být soustředění 
věřícího na jeho duchovní růst v rámci přípravy na Velikonoce. 
Způsob prožívání postní doby se v různých zemích a regionech 
liší, na Slovácku přesto nacházíme společné prvky. Posledním 
obdobím před Velikonocemi, kdy bylo možné se otevřeně 
veselit a  hodovat, byl masopust - na  jihovýchodní Moravě 
takzvaný fašank – dříve zpravidla tři dny předcházející 
Popeleční středě, dnes často víkendové dny před ní. Během 
masopustu se často konávají zabíjačky, smaží se koblihy nebo 
tzv. boží milosti a  lidé vespolek dovádí na ulicích. Vesnicemi 
prochází skupiny krojovaných nebo maskovaných jedinců 
a  zpěvem, tancem nebo humornými průpovídkami navozují 
rozšafnou atmosféru. Fašank povětšinou končí pochováváním 
basy – dříve zpravidla úterní obřadní zábavou, po  které je 
započato období zdrženlivosti do  dalších týdnů. Zatímco 
v  mezidobí po  Vánocích a  před masopustem se často konají 
plesy, v  půstu jsou zábavy nebo dokonce svatby zapovězeny. 
Ženy třeba i  vyměnily světlé a  barevné šátky či fěrtúšky 
za tmavé. V Dolním Němčí se toto v minulých dobách striktně 
dodržovalo. Jak vzpomíná Marie Ježková rozená Cmolová (nar. 

1936), u  nich doma dědáček dokonce vypínali rádio s  tím, 
že je půst. V  domácnostech proto utichl i  na  Slovácku dříve 
rozšířený zpěv. I když v minulosti nebylo v rodinách k dispozici 
tolik pochutin nebo masa jako dnes, dodržoval se i půst újmy 
v jídle. Někdo v životosprávě omezoval i alkohol nebo tabák.  

V postním období se v neděli chodívá do kostelů na křížové 
cesty. Křížová cesta, někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, 
je symbolická cesta sledující události spojené s  ukřižováním 
Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem 
Pontským, nesení kříže po  jeruzalémské Via Dolorosa 
a  ukřižování na  hoře Golgota (Kalvárie). Křížová cesta je 
rozdělena na  obvykle čtrnáct zastavení, která odpovídají 
jednotlivým událostem tradičně spojenými s  pašijemi. Tam, 
kde jsou vystavěny v  krajině, lidé absolvují i  modlitební 
pochůzky pod širým nebem. Z Dolního Němčí se takto věřící 
nejčastěji vydávají na poutní horu sv. Antonína Paduánského 
nad Blatnicí, kde je jedna z venkovních křížových cest. 

Svatým týdnem je nazýván týden do  Velké noci. Je to 
nábožensky exponované období, ve  kterém se křesťané ještě 
intenzivněji připravují na  velikonoční svátky. Kostely se 
plní především před zpovědnicemi a  věřící lidé podstupují 
svátost smíření spočívající ve  vyznání hříchů a  odpuštění 
zprostředkované knězem coby zástupcem Ježíše Krista. Svatý 
týden má několik charakteristických dnů. Jejich názvosloví 
a  obsah se však z  části již z  veřejného povědomí vytratil. 
Připomeňme si je.

Modré pondělí symbolizovalo začátek velkého úklidu 
v  domácnostech. Během takzvaného Šedivého úterý 
hospodyňky pokračovaly v  úklidu a  vymetaly pavučiny 
z koutů. Byl to den, kdy byla poslední možnost se dosyta najíst. 
Škaredou středou byl nazýván den, kdy lidé vymetali saze 
z komínů. Této středě se také říkalo Sazometná nebo Smetná. 
Škaredá také proto, že se Jidáš škaredil tedy žaloval na Krista. 
V  Dolním Němčí  názvosloví především prvních dvou dnů 
onoho týdne nedochovalo. Na  rozdíl od  Zeleného čtvrtku, 
který dodnes zůstává v povědomí široké veřejnosti. Již v tento 
den se měli lidé postit, nejíst maso, ale pouze zeleninu. Často 
se připravovalo zelí nebo špenát. To aby byl člověk zdravý 
po  celý rok. Nemělo se nic půjčovat a  s  nikým se nehádat. 
Odměnou se měly všechny hádky lidem vyhýbat po celý rok 
a  peníze si měly samy najít cestu do  domácnosti. Zeleným 
čtvrtkem začínají také jedinečné náboženské obřady. Dnes 
bývá mše obvykle ve čtvrtek večer, zatímco dříve bývala ráno. 
V některých farnostech se při mši udržuje též obřad umývání 
nohou coby připomínka vztahu Krista k vyvoleným apoštolům. 
Během Zeleného čtvrtku při mši tzv. odletí zvony do Říma a až 
do Vzkříšení se nemůže vyzvánět. Jako náhrada za zvony chodili 
dědinou kluci s dřevěnými klepači a tak připomínali ubíhající 
čas. Klepáči byli aktivní především na  Velký pátek a  během 
Bílé soboty. V Dolním Němčí byl tento zvyk obnoven po roce 
1989, v  dobách socialismu bylo projevování náboženských 
zvyků potlačováno. Dnes coby klepáči chodí vesnicí veskrze 
ministranti vedení některým z otců.

Když přeskočíme velikonoční dny a  hodiny, o  kterých se 
dočtete v  pokračování tohoto dvoudílného textu, dostaneme 
se k velikonočnímu pondělí. To byla v kostele ráno mše a pak 
po celý den chlapci a muži hodili „po šlahačce“. Dřív malá děvčata 
nechodila, ale protože také toužila po  obdarování, šlahačku 
holkám donesly tetičky individuálně. Chození s  kocvarem 
však holkám bylo zapovězeno. Až v druhé polovině minulého 
století začaly malé děti chodit po šlahačce a navštěvovat přitom 
hlavně staré rodiče. Babičky proto nezapomínaly přichystat 
předem balíčky se sladkostmi.
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Jako připomínku velikonoční šlahačky 
u  starých rodičů a  chození klepáčů po  vsi jsme 
zinscenovali dvě fotoscény. V té první realizované 
i  díky organizační pomoci pátera Petra Hofírka 
vystupují dolněmčanští ministranti procházející 
obcí a  klepáním připomínající čas očekávání 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Figuranty v  tomto 
případě byli: Martin Smetana, Ondřej Tinka, 
Jakub Tinka, Štěpán Fibichr, Adam Fibichr, Tomáš 
Kadlček, David Tilchert, Tobiáš Šmejdíř a  Jakub 
Kolář. V  té druhé šlahačkové vystupují Pavlík 
a Josefka Brencusovi, jako dědáček František Šmíd 
a  jako babička Anna Peňázová. Národopisnou 
poradkyní jako obvykle byla Marie Ježková. 
Děkujeme též rodině Macků za poskytnutí starého 
rodového domku. Scény nafotila Petra Závodná 
rozená Hajdůchová. 

Petr Slinták
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