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Vážení spoluobčané,
právě končící zima, která byla zimou snad jen podle kalendáře, 

nám nepřinesla téměř žádný sníh či náledí, a  proto jsme se 
vyhnuli tradičním problémům se zimní údržbou.

Hned v  lednu jsme zahájili rekonstrukci obřadní síně, jejíž 
vizualizaci najdete na další straně. Příznivé počasí nám umožnilo 
provést předláždění poškozených chodníků už nyní a také začít 
s opravou lávky přes potok v ulici Na Okluku.

Na akci ZTV Vinohradská máme vydáno územní rozhodnutí, 
následně požádáme o  stavební povolení, současně proběhne 
výběrové řízení a  poté zahájíme vlastní stavbu, kterou chceme 
letos dokončit. Na akci ZTV Polní II. máme vybraného projektanta, 
který začíná projekční práce. Naší snahou je během roku vše 
připravit na zahájení vlastní realizace na jaře příštího roku.

Dokončený je projekt „Rekonstrukce místních komunikací 
a  chodníků v  ulicích Školní, Vinohradská a  Komenského“, kde 
do  konce března požádáme o  stavební povolení a  zahájíme 
výběr dodavatele.

Podali jsme žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj 
na opravu podlahy v tělocvičnách ZŠ a na zřízení odpočinkových 
míst (altány, cvičební stroje, dětské prvky, atd.).

Dokončili jsme „Územní studii sídelní zeleně“ (je na webu obce) 
a projekt obnovy zeleně podél silnice v ulicích Hlucká a Nivnická.  
Tady připravujeme podání žádosti o dotaci z OPŽP.

Připravujeme i  několik drobnějších prací, jako rozmístění 
dalších laviček po obci, oplocení stání pro kontejnery na tříděný 
odpad, malování bytovky nad školou, nátěry dřevěných 
cyklolávek, aj.

Už v  minulém čísle jsem psal o  naší účasti v  „Evropské 
ceně obnovy venkova 2020“, kde budeme spolu s  obcí Lipová 
z  Ústeckého kraje (Vesnice roku 2019 v  ČR) reprezentovat 
venkovský život v  České republice. V  polovině února jsme 
podali přihlášku a  nyní nás čeká setkání s  hodnotiteli v  Praze, 
kde se dozvíme termín návštěvy komise v naší obci (předběžně 
na  rozhraní května a  června). Téma letošního ročníku je 
„Lokální odpovědi na  globální výzvy“. Zcela náhodně to 
zapadá do  současné situace na  celém světě. Momentálně 
největší globální výzvou je boj s  koronavirem a  naší lokální 
odpovědí musí být odpovědnost každého za  své chování. 
Situace se přiostřuje každým dnem (dnes 6. 3. 2020 je už v ČR 18 
nakažených) a s nervozitou jsou očekávány následující dny, kdy 
se vrátí občané z jarních prázdnin.

V  loňském druhém čísle jsem psal o  různých skládkách 
po  obci (dřevo, materiál, odstavená auta, apod.) na  veřejných 
prostranstvích, které nejsou ideálem, který by si téměř všichni 
přáli. Žádal jsem majitele těchto „atrakcí“ o  nápravu stavu, ale 
bohužel si asi mnoho z  nich zpravodaj ani nepřečetlo!!! Blíží se 
naše prezentace v soutěži, proto znovu vyzývám všechny majitele 
těchto skládek, aby je co nejdříve zlikvidovali, ale hlavně je už 
neobnovovali!!! Pokud se situace podstatně nezlepší, potom…?

U  příležitosti 25. výročí trvání soutěže Vesnice roku jsme 
se koncem ledna s  místostarostou zúčastnili v  Praze setkání 
celostátních vítězů s  předsedou vlády ČR a  poté na  Hradě 
s prezidentem republiky. 

Přeji Vám pěkné Velikonoce a prosluněné jarní měsíce.
Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Setkání předsedy vlády ČR a prezidenta ČR s celostátními 
vítězi soutěže Vesnice roku 1995 – 2019 dne 29. 1. 2020

Vizualizace rekonstruované obřadní síně a schodiště
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Původní stav a probíhající 
stavební úpravy obřadní síně
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Z jednání Rady obce
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Výpis usnesení 23. schůze Rady obce konané dne 2. 12. 2019  
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 23/2019/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem restauraci Rozkvět 
p. P. T., Uh. Hradiště od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2022.

Usnesení č. 23/2019/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podmínky výběrového řízení 
na rekonstrukci obřadní síně na obecním úřadě Dolní Němčí.

Usnesení č. 23/2019/05  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit OZV č. 
2/2019 – o  místním poplatku ve  výši 650,- Kč za  provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 

Usnesení č. 23/2019/06  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit OZV č.3/2019 
- o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Dolní Němčí.

Usnesení č. 23/2019/07  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit  OZV č. 
4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení č. 23/2019/08  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit  OZV č. 
5/2019 o místním poplatku ze psů.

Usnesení č. 23/2019/09  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit OZV č.6/2019, 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na  veřejném 
prostranství v obci Dolní Němčí.

Usnesení č. 23/2019/10 
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit kupní smlouvu 
na pozemek p.č. 303 v k.ú. Dolní Němčí s p. MK.  

Usnesení č. 23/2019/11  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit směnnou 
smlouvu na  pozemek  p.č. 291 – 1255 m2 v  lokalitě Polní II 
v k.ú. DN, za pozemek p.č. 1066/89 – 178 m2 vzniklý dle GP 
1349-600/2019 za  cenu dle znaleckého posudku 12.870,- Kč 
a zbylých 1077 m2 za 532,- Kč/m2 s p. ET, DN.

Usnesení č. 23/2019/12  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit směnnou 
smlouvu na  pozemky Agro Okluky a.s., DN p.č. 328/2, 340, 
2937 a 2/3 z p.č. 298  v lokalitě Polní II v k.ú. DN, za pozemek 
obce p.č. 2869. 

Usnesení č. 23/2019/13  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO navýšit členský 
příspěvek do  mikroregionu Bílé Karpaty ze 20,- na  30,- Kč/
obyvatel.

Usnesení č. 23/2019/14  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit veřejnoprávní 
smlouvu s  Charitou Uh. Brod.

Usnesení č. 23/2019/15 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č. 9900103509-
2/VB o  zřízení věcného břemene na  uložení plynárenského 
zařízení mezi obcí DN a GasNet Ústí nad  Labem.                      

Usnesení č. 23/2019/16  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit návrh p. MH, 
Dolní Němčí na pořízení změny územního plánu obce Dolní 
Němčí pouze na části pozemků p.č. 538 a 460/11 v k.ú. Dolní 
Němčí, ležících mimo zastavitelnou plochu.

Usnesení č. 23/2019/17  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit návrh p. MH, 
Dolní Němčí na pořízení změny územního plánu obce Dolní 
Němčí pouze na části pozemků p.č. 2808 a 534/1 v k.ú. Dolní 
Němčí, ležících mimo zastavitelnou plochu.

Usnesení č. 23/2019/18  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost na pořízení krojové 
obuvi pro FS Oldněmčan.

Usnesení č. 23/2019/19  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 8. ZO.

Usnesení č. 23/2019/20  
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informace z KŽP.

Usnesení č. 23/2019/21  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ukončení NS p. LJ na  byt č. 
108 v DCHB DN ke dni 2. 12. 2019.

Usnesení č. 23/2019/22  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 108 v DCHB 
Dolní Němčí p. MK, Dolní Němčí od 3. 12. 2019.

Usnesení č. 23/2019/23  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku č. 1 dle přílohy, 
na spolupráci při zimní údržbě školního hřiště s Ing. RK, D. N.

Usnesení č. 23/2019/24  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu za rok 2019 řediteli 
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí dle přílohy.

Usnesení č. 23/2019/25  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu ředitelce Mateřské 
školy Dolní Němčí za II. pololetí 2019 dle přílohy.

Usnesení č. 23/2019/26  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenu nájmu a  služeb 
z hrobového místa na rok 2020 ve výši 44,- Kč/m2.

Usnesení č. 23/2019/27  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit úpravu 
rozpočtu č. 3 na rok 2019.

Usnesení č. 23/2019/28  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č. 2653/2019-
SML o zřízení služebnosti mezi obcí Dolní Němčí a Povodím 
Moravy, s.p, Brno.
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Usnesení č.23/2019/29  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje servisní smlouvy č. 
69,70,71,72/SS/2019 s firmou Viessmann spol. s.r.o., Chřášťany.

Usnesení č. 23/2019/30 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  IB 
a  p.  KM, Dolní Němčí o  odkoupení obecního stavebního 
pozemku do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 23/2019/31  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit kupní smlouvu 
na pozemek p.č. 297 v lokalitě Polní II v k.ú. Dolní Němčí.  

Usnesení č. 23/2019/32  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje účelově určené dary ZŠ 
– ZUŠ Dolní Němčí, a  to od Nadace J. Luxe ve výši 15.000,- 
Kč na  podporu výuky etiky a  SRPŠ DN ve  výši 3.000,- Kč 
na vánoční výstavu.

Usnesení č. 23/2019/33  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uvolnění prostředků 
z investičního fondu ZŠ – ZUŠ Dolní Němčí na nákup mycího 
stroje 24 S RUBY 48 BL Maxi.

Usnesení č. 23/2019/34  
Rada obce D. Němčí doporučuje ZO zvýšení příspěvku na   
provoz ZŠ a ZUŠ DN z rozpočtu na rok 2020 na 3.600.000,- Kč.

Výpis usnesení 24. schůze Rady obce konané dne 12. 12. 2019  
v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 24/2019/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č.203 v DCHB 
p. AF, Dolní Němčí od 13. 12. 2019.

Usnesení č. 24/2019/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí účelového 
sponzorského daru pro MŠ, dle přílohy.

Výpis usnesení 25. schůze Rady obce konané dne 16. 12. 2019 
 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 25/2019/02 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výběr dodavatele na  akci 
„Interiér obřadní síně a navazujících částí obecního úřadu“ a to 
dodavatele SM – smartstav s.r.o, Dolní Němčí, IČ 292 00 342 
a pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem smlouvy o dílo 
na předmětnou veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem.

Výpis usnesení 26. schůze Rady obce konané dne 13. 1. 2020 
 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 26/2020/02 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  JK, 
Vlčnov,  o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 26/2020/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti PB, Dolní 
Němčí  a  MP, Vizovice o  pronájem obecního bytu v  Dolním 
Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 26/2020/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. OS, Dolní 
Němčí o pronájem obecního bytu v Dolním Němčí do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 26/2020/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 110 v DCHB 
Dolní Němčí m. H., Dolní Němčí od 14. 1. 2020.

Usnesení č. 26/2020/06  
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí výpověď p. TČ Dolní 
Němčí na byt č. 606.

Usnesení č. 26/2020/08  
Rada obce D. Němčí zařazuje do seznamu žádostí o poskytnutí 
VFP z rozpočtu obce na rok 2020 žádost ZO ČZS Dolní Němčí.

Usnesení č. 26/2020/09  
Rada obce Dolní Němčí zařazuje do  seznamu žádostí  
o poskytnutí  VFP z rozpočtu obce na  rok 2020  žádost ZO 
ČSCHPH  Dolní Němčí.

Usnesení č. 26/2020/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku přísálí kulturního 
domu ZO ČZS D. Němčí  na velikonoční výstavu dne 5. 4. 2020. 

Usnesení č. 26/2020/11   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku kulturního domu 
ZO ČZS  Dolní Němčí na košt vína  dne 16. 5. 2020.

Usnesení č. 26/2020/12  
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí vyjádření některých 
vlastníků pozemků dotčených návrhem územní studie ,,Pod  
Vodárnou“.

Usnesení č. 26/2020/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje spolupráci s  ,,Vojensko 
historickým klubem Východní fronta, spolek, Strání“ 
na oslavách 75. výročí osvobození.

Usnesení č. 26/2020/14  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ,,Dodatek  pro rok 2020“ mezi 
obcí D. Němčí a RUMPOLD UHB s.r.o., Uh. Brod, ke smlouvě  
o svozu a uložení komunálního a ostatního  odpadu na skládku.

Usnesení č. 26/2020/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o dílo na projekt 
„Rekonstrukce ČOV“ mezi obcí Dolní Němčí a AQUADROP, 
s.r.o., Sazovice.

Usnesení č. 26/2020/16  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje plán prací na rok 2020, dle 
přílohy.

Usnesení č. 26/2020/17  
Rada obce Dolní Němčí pověřuje starostu a  místostarostu 
jednáním s majiteli pozemků v západní části lokality Polní II 
o jejich možném prodeji.

Usnesení č. 26/2020/18  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zadávací dokumentaci pro 
výběr projektanta na  zpracování projektové dokumentace 
na akci „ZTV Dolní Němčí – Lokalita Polní II“.
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Usnesení č. 26/2020/19  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem KD ČMMJ OMS 
Uh. Hradiště   na zkoušky adeptů z myslivosti dne 7. 3. 2020. 

Usnesení č. 26/2019/20  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. OT-014330053884/001 s  E.ON Distribuce, a.s., 
České Budějovice.

Usnesení č. 26/2020/21  
Rada obce D. Němčí pověřuje starostu a místostarostu zasláním 
nabídky majitelům nemovitosti č.p. 157 na její možný odkup.

Usnesení č. 26/2020/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přílohu 1/2020 ke Smlouvě 
o  poskytování regionálních knihovnických služeb v  oblasti 
doplňování a zpracování knihovního fondu.

Usnesení č. 26/2020/23  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje příkazní smlouvu mezi 
IS Projekt s.r.o., Uh. Brod a  obcí Dolní Němčí na  výkon 
zadavatelské činnosti na  veřejnou zakázku malého rozsahu 
na zpracování projektové dokumentace „ZTV Dolní Němčí – 
Lokalita Polní II“.

Výpis usnesení 27. schůze Rady obce konané dne 3. 2. 2020 
 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 27/2020/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti  p.  E.D., 
Kunovice   o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 27/2020/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  A.S., 
Uh. Brod o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 27/2020/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. P.J., Dolní 
Němčí o pronájem obecního bytu v Dolním Němčí do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 27/2020/05  
Rada obce Dolní Němčí zařazuje do  seznamu žádostí 
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 
2020 žádost MPS Dolněmčané, z.s.. 

Usnesení č. 27/2020/06  
Rada obce Dolní Němčí zařazuje do  seznamu žádostí 
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 
2020 žádost AUDIOHELP z.s. Uh. Brod.

Usnesení č. 27/2020/07  
Rada obce Dolní Němčí zařazuje do  seznamu žádostí 
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 
2020 žádost FS Oldněmčan, z.s.. 

Usnesení č. 27/2020/08  
Rada obce Dolní Němčí zařazuje do  seznamu žádostí  
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na  rok 
2020 žádost MS Lanka Dolní Němčí, z.s.. 

Usnesení č. 27/2020/09  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost Domova pro seniory 
Nezdenice o  sponzorský dar  z  rozpočtu obce Dolní Němčí 
na rok 2020. 

Usnesení č. 27/2020/10  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost p.  I.P., Dolní Němčí 
o trvalé snížení nájmu v hospůdce Muzeum.

Usnesení č. 27/2020/11  
Rada obce D. Němčí schvaluje pronájem kulturního domu p. Z.U.  
a J.N.  ml. k  pořádání kulturní akce na hody dne 1. 5. 2020.

Usnesení č. 27/2020/12  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1/2020 mezi obcí 
Dolní Němčí a RUMPOLD UHB s.r.o., Uh. Brod, který se týká 
změny poplatku za odvoz papíru.

Usnesení č. 27/2020/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD NK  Dolněmčan 
z.s.  za účelem uspořádání Fašankové zábavy dne 22. 2. 2020.

Usnesení č. 27/2020/14  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD NK  Dolněmčan 
z.s. na hodovou zábavu dne 2. 5. 2020.
 
Usnesení č. 27/2020/15  
Rada obce D. Němčí schvaluje výpůjčku prostor muzea Na mlýně,  
NK Dolněmčan z.s.  na akci Pečení chleba dne 20. 6. 2020.

Usnesení č. 27/2020/16  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostor muzea 
Na mlýně, NK Dolněmčan z.s. na akci Vánoční koledování dne 
19. 12. 2020.

Usnesení č. 27/2020/17  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej 
částí pozemku p.č. 1257/1, přiléhajících ke  dvorům RD č.p. 
114, 142, 136 a 183. 

Usnesení č. 27/2020/18  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č. D/0036/2020/
KH o  poskytnutí dotace mezi obcí Dolní Němčí a  Zlínským 
krajem pro dovybavení JSDHO.

Usnesení č. 27/2020/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje platový výměr ředitele ZŠ 
a ZUŠ, dle přílohy, s platností od 1. 1. 2020.

Usnesení č. 27/2020/20  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje platový výměr ředitelky MŠ, 
dle přílohy, s platností od 1. 1. 2020.

Usnesení č. 27/2020/21   
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informace místostarosty 
z jednání komise ŽP.

Usnesení č. 27/2020/22  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje do  funkce předsedy KŽP 
Ing. Miloše Šťastného od 4. 2. 2020.

Usnesení č. 27/2020/23  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost VK, Dolní Němčí 
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o prominutí placení za komunální odpad pro občany nad 90 
let.

Usnesení č. 27/2020/24  
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí informaci starosty 
o doručeném oznámení o právním zastoupení Ing. LS, Dolní 
Němčí advokátní kanceláří v.o.s. JURÁŠ A  PARTNEŘI, 
zastoupenou JUDr.  V.D. ve  věci uzavření smlouvy o  úhradě 
částečných nákladů za  připojení se na  inženýrské sítě v  ulici 
Boršické a  pověřuje starostu připravit odpověď s  naší právní 
kanceláří.

Usnesení č. 27/2020/25  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí účelově určeného 
finančního daru od  WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 
v  rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI, 
poskytnutého ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.

Usnesení č. 27/2020/26  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výběr dodavatele 
na zpracování projektové dokumentace ,, ZTV Dolní Němčí – 
Polní II“. firmu CENTROPROJEKT GROUP, a.s., Zlín, IČO:016 
43  541 –  a  pověřuje starostu obce uzavřením a  podpisem 
smlouvy o dílo na předmětnou  veřejnou zakázku s vybraným 
dodavatelem.

Usnesení č. 27/2020/27  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje OMS Uh. Hradiště poskytnutí 
finančního daru ve výši 10.000,- Kč na pořádání mezinárodní 
soutěže ohařů - Memoriál Karla Podhajského 2020 

Usnesení č. 27/2020/28  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje plán účetních odpisů obce 
Dolní Němčí na rok 2020.

Usnesení č. 27/2020/29  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje rámcovou příkazní smlouvu 
mezi obcí Dolní Němčí a IS Projekt,s.r.o, Uh. Brod

Usnesení č. 27/2020/30   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu mezi obcí Dolní 
Němčí a  J.D.Produkcion s.r.o., Uh. Hradiště na  rok 2020 
na pořizování televizních reportáží z obce.

Usnesení č. 27/2020/31  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje texty nájemních smluv 
na pronájem obecních bytů.

Usnesení č. 27/2020/32  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č.3 v ul. Školní 
606, Dolní Němčí p. P.B., Dolní Němčí  a p. M.P., Vizovice od 4. 
2. 2020 do 30. 6. 2021.

Usnesení č. 27/2020/33  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje modernizace ústředny 
místního rozhlasu dle nabídky firmy František Křivák – 
TEROSAT Hluk.

Výpis usnesení 28. schůze Rady obce konané dne 24. 2. 2020 
 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 28/2020/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  A.M., 

Bystřice pod Lop. o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 28/2020/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. J.J., Uh. 
Brod o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí do  seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 28/2020/04   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  E.M., 
Dolní Němčí o  pronájem obecního bytu v  Dolním Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 28/2020/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1 ke Směrnici pro 
tvorbu a  čerpání prostředků ze sociálního fondu obce Dolní 
Němčí.

Usnesení č. 28/2020/06  
Rada obce Dolní Němčí zařazuje do  seznamu žádostí 
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 
2020 žádost Klubu stolního tenisu Dolní Němčí, z.s.. 

Usnesení č. 28/2020/07  
Rada obce Dolní Němčí zařazuje do  seznamu žádostí 
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 
2020 žádost p. M.S., Dolní Němčí na pořádání dětského dne.

Usnesení č. 28/2020/08  
Rada obce Dolní Němčí zařazuje do  seznamu žádostí 
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 
2020 žádost Nedoslýchaví Slovácka z.s..
Usnesení č. 28/2020/09  
Rada obce Dolní Němčí zařazuje do  seznamu žádostí 
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 
2020 žádost ZO ČSOP 63/2 Pantoflíček.

Usnesení č. 28/2020/10  
Rada obce Dolní Němčí zařazuje do  seznamu žádostí 
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 
2020 žádost Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, 
o.p.s..

Usnesení č. 28/2020/11  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost PhDr. P.S. na finanční 
podporu besedního cyklu na Velehradě.

Usnesení č. 28/2020/12  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku 
Ing. Jaroslava Kunčíka, Uh. Brod na zpracování projektu ,,M.K. 
ulice Školní, Vinohradská a Komenského, Dolní Němčí“.

Usnesení č. 28/2020/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výroční zprávu o poskytování 
informací dle zákona č.106/1999 o  svobodném přístupu 
k informacím za rok 2019.

Usnesení č. 28/2020/14  
1. Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit odměny 
neuvolněným zastupitelům obce Dolní Němčí a členům výborů 
s platností od 1. 4. 2020 ve výši dle přílohy.
2. Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměny členům komisí 
rady obce s platností od 1. 4. 2020 ve výši dle přílohy.
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§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE DOLNÍ NĚMČÍ

 Zastupitelstvo obce v roce 2019 schválilo 6 obecně závazných vyhlášek:

• OZV č.01/2019 o používání zábavní pyrotechniky 
• OZV č.02/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
 komunálních odpadů
• OZV č.03/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
 odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Němčí 
• OZV č. 04/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
• OZV č. 05/2019 o místním poplatku ze psů
• OZV č. 06/2019 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dolní Němčí

Všechny vyhlášky, kterými jsou obyvatelé obce povinni se řídit, jsou k prostudování na webových stránkách obce: 
https://www.dolni-nemci.cz/obecne-zavazne-vyhlasky/

UPOZORŇUJEME, ŽE I NADÁLE PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ VYPALOVÁNÍ TRAVNATÝCH POROSTŮ.

Usnesení č. 28/2020/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Program 
9. ZO Dolní Němčí dne 12. 3. 2020.

Usnesení č. 28/2020/16  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek 
č.2/2020 mezi obcí DN a RUMPOLD UHB 
s.r.o..

Usnesení č. 28/2020/17  
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí 
žádosti, dle přílohy, o  zpracování dílčí 
změny územního plánu obce Dolní Němčí. 

Usnesení č. 28/2020/18  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO 
schválit kupní smlouvu na  pozemek p.č. 
3903 v  k.ú. Dolní Němčí mezi obcí Dolní 
Němčí a J.K., Velehrad.

Usnesení č. 28/2020/19  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje hostování 
cirkusu Tony ve dnech 24. 3. a 25. 3. 2020. 

Usnesení č. 28/2020/20   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou 
nabídku firmy Václav Navláčil, VN KOVO, 
DN na  opravu lávky přes potok Okluky 
v ulici Na Okluku.

Usnesení č. 28/2020/21  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření 
provozu MŠ Dolní Němčí v době hlavních 
prázdnin od 20. 7. 2020 – 14. 8. 2020.

Usnesení č. 28/2020/22  
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí 
žádost p.  F.S., Dolní Němčí o  zpracování 
dílčí změny ÚP Obce Dolní Němčí. 

Usnesení č. 28/2020/23  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o  odepisování 
technického zhodnocení pronajatého majetku mezi obcí Dolní 
Němčí a Českou poštou, s.p., Praha.

Usnesení č. 28/2020/24  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku od firmy 
DN Group, DN na opravu chodníků v obci.
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ze Slavkova na Pražském hradě

Společnost KASKO spol. s.r.o. z  nedalekého Slavkova byla 
založena již v  roce 1992 a  je významným zaměstnavatelem 
ve Zlínském kraji. Její zaměstnanci však nejsou jen ze Slavkova, 
ale vzhledem k velikosti a umístění sídla firmy, jsou zde také 
pracovníci z  blízkého okolí, kde nemalá část zaměstnanců je 
přímo z Dolního Němčí. 

Dne 26. listopadu 2019 proběhlo slavnostní udílení 
prestižních ocenění v  programech Národních cen kvality, 
které se konalo ve  Španělském sále Pražského hradu. Tento 
program je pod taktovkou Ministerstva průmyslu a obchodu 
ve spolupráci s Radou kvality ČR.

V  České republice se udílení Národních cen kvality stává 
každoročně vyvrcholením podzimních akcí v rámci listopadu 
- Měsíce kvality. Záštitu nad slavnostním oceňováním převzal 
ministr průmyslu a obchodu pan Havlíček. 

Prestiž Národních cen kvality vyplývá z  komplexnosti 
jejich hodnocení. Posuzují firmu jako celek ze všech možných 
pohledů a umožňují objektivně porovnat společnosti různých 
oborů i velikostí. Jsou udělovány ve více než 80 zemích světa 
podle stejných principů a pravidel. V zahraničí je považováno 
získání Národní ceny kvality za  jednu z  nejvyšších met, jíž 
může firma dosáhnout. Jejich předávání se tradičně ujímají 
předsedové vlád, hlavy monarchií či prezidenti. V  USA je 
statut ceny a  její předávání prezidentem přímo zakotveno 
ve federálním zákoně.

Ocenění získávají firmy, které dosáhnou 300 bodů a více. Je 
to rozděleno do skupin, formou hvězd – něco jako Michelinské 
hvězdy v oblasti gastronomie a toto prestižní ocenění získávají 
pouze určité restaurace. 

Což tedy znamená, když získáte 300-399 bodů, máte 3 
hvězdy, když získáte 400-499 bodů, tak získáte 4 hvězdy a nad 
500 bodů získáte maximální počet hvězd, což je 5. 

Tato soutěž je dobrovolná, ale jedinečná a byly dva programy, 
do  kterých jsme se mohli přihlásit. Standardně se začíná 
prvním stupněm, což model je Start Plus a dalším krokem je 
model EXCELENCE, do  kterého jsme se přihlásili i  my, a  je 
brán jako nejvyšší úroveň. 

Důvody našeho přihlášení by se daly charakterizovat níže:
-  možné získání národního a mezinárodně uznávaného 

ocenění „Recognised for Excellence“ (platnost 3 roky)
-  externí a nezávislá zpětná vazba v podobě silných 

stránek a oblastí pro zlepšení z jiného úhlu pohledu než 
zákaznického či systémového

-  zařazení do mezinárodní databáze EFQM

. KASKO ze Slavkova mezi nejlepšími

Proběhla pečlivá příprava a  samotné hodnocení naší 
společnosti, kde jsme byli prověřeni auditory ze soukromého 
sektoru a ministerstva průmyslu a obchodu. Výsledkem toho 
všeho je, že KASKO bylo oceněno na Pražském hradě a získalo 
ocenění Excelentní firma v Národním ocenění.

Pomoc v hmotné nouzi
Dávky pomoci v  hmotné nouzi představují poslední 

záchrannou síť pro osoby, které nemohou řešit situaci vlastními 
silami a samy si zvýšit příjem vlastním přičiněním. Je to jedno 
z  opatření, kterým Česká republika bojuje proti sociálnímu 
vyloučení. 

Tyto dávky slouží k  zajištění základních životních potřeb 
osob, které nemají dostatečné příjmy. Jejich poskytování 
upravuje zákon o pomoci v hmotné nouzi.

Řízení o  přiznání dávek se zahajuje na  základě písemné 
žádosti, podané na  předepsaném formuláři (k  dispozici 
na všech pobočkách Úřadu práce ČR, v  elektronické podobě 
na internetové adrese www.mpsv.cz nebo www.uradprace.cz). 

K  vyřízení žádosti je příslušná Krajská pobočka Úřadu 
práce České republiky podle místa Vašeho trvalého pobytu. 
Pro občany s  trvalým pobytem v  Dolním Němčí je místně 
příslušné Kontaktní pracoviště v Uherském Brodě, na adrese: 
Boženy Němcové 2535, 688 01 Uherský Brod. 

Nárok na  dávky pomoci v  hmotné nouzi nelze přiznat 
zpětně, ale náleží od prvního dne kalendářního měsíce, v němž 
byla podána žádost, pokud v  něm osoba zároveň splnila 
všechny podmínky pro přiznání nároku na dávku.

Nedílnou součástí agendy hmotné nouze je také sociální 
práce s  klienty, v  rámci které některé úkoly kromě ÚP ČR 
vykonávají rovněž obecní úřady, které mají blíže k  občanům 
a mohou tak efektivněji reagovat na jejich problémy.

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
a) opakující se dávky
• příspěvek na živobytí - je základní dávkou pomoci 

v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při 
nedostatečném příjmu

• doplatek na bydlení - druhá dávka pomoci v hmotné 
nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů 
na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či 
rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní 
sociální podpory

b) jednorázová dávka
• mimořádná okamžitá pomoc - je poskytována osobám, 

které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně 
řešit (tyto situace stanovuje zákon); posuzování nároku je 
individuální

         Částky životního a existenčního minima:
Životní minimum Částky v Kč/měsíc  Částky v Kč/měsíc 
 od 01. 01. 2012  od 01. 04. 2020
Jednotlivec  3.410,- 3.860,-
První osoba v domácnosti 3.140,- 3.550,-
Druhá a další osoba
v domácnosti (která není 
nezaopatřeným dítětem) 2.830,- 3.200,-
Dítě do 6 let  1.740,- 1.970,-
Dítě od 6 do 15 let  2.140,- 2.420,-
Dítě od 15 do 26 let  2.450,- 2.770,-
Existenční minimum 2.200,- 2.490,-

Životní minimum domácnosti je součtem všech částek 
životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Každý občan má právo na podání žádosti a základní sociální 
poradenství.

Mgr. Taťána Milošová – sociální pracovník
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V rámci České republiky na 1. místě v oblasti 
automobilového průmyslu. Dosáhli jsme 
maximálního možného počtu hvězd a  tím 
i  získali mezinárodní ocenění s  celkovým 
výsledkem GOLD.

Na prvních pozicích dané úrovně byly:
- BMW Německo (kategorie PLATINUM)
- KASKO (kategorie GOLD)
- Auto NIEDERMAYER (kategorie SILVER)
- BMW Německo (kategorie BRONZE).
 
V  rámci České republiky byla nejblíže 

společnosti KASKO, společnost IVECO BUS 
(Vysoké Mýto), která se umístila v  kategorii 
BRONZE.

Je vidět, že firma z našeho blízkého okolí se 
propracovala v tomto mezinárodním hodnocení 
do  zajímavé společnosti firem působících 
v automobilovém průmyslu. 

Je to ocenění dlouhodobé a  kvalitní práce 
majitelů a nás všech zaměstnanců. 

Podrobné výsledky a zdroj:
http://www.globalexcellenceindex.org/

sector/4-automotive

Získané certifikáty a  ocenění ve  formě pozlaceného lva v  rukou zleva  
Ing. Radka Kadlčka (obchodní ředitel), Ing. Kamila Bárty (ředitel kvality 
a environmentu) a pana Zdeňka Kadlčka (spolumajitele společnosti).

Ing. Kamil Bárta
Ředitel úseku kvality a environmentu

KASKO spol. s r.o.
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ZŠ a ZUŠ
. Polonéza žáků 9. tříd 

Téměř již od začátku školního roku jsme se scházeli každé 
úterý a  pilně nacvičovali taneční sestavu a  základy různých 
společenských tanců. Letos tančilo 12 tanečních párů, tanečníci 
se naučili nejen základy společenského chování, ale také valčík, 
polku, waltz a chachu. Tyto tance a sestavu polonézy předvedli 
na  plese SRPŠ a  plese SENIORŮ. Kdo polonézu viděl, jistě 
pochopí, kolik úsilí, času, ale také nervů je potřeba k vytvoření 
tak nádherné atmosféry. Tímto děkujeme všem odvážlivcům, 
kteří překonali svůj strach a  trému, aby své umění předvedli 
svým rodičům, prarodičům a všem hostům plesu. 

S. Synčáková, Bc. Š. Došková

. 33. turisťák – KOVOZOO a Muzeum veteránů 
St. Město

25. ledna 2020 jsme se vydali do  nedalekého Starého 
Města. V  loňském roce totiž bylo v  areálu KOVOZOO 
otevřeno muzeum s desítkami exponátů veteránů automobilů 
a motocyklů. Ale nejprve popořádku: Plavili jsme se na  lodi, 
vyšplhali na vrchol majáku, poklonili se betlému, prohlédli si 

kovová zvířata, proletěli se v  letadle, řídili autobus a  tatrovky 
a pak jsme v muzeu obdivovali stařičké fordky, pragovky, aera 
i novější škodovky, žigulíky a spartaky. Taky jsme objevili starý 
autobus i sajdkáru. Bezvadná byla i sbírka mopedů a motocyklů. 
A na závěr jsme si zahráli minigolf. Po cyklostezce jsme se pak 
přemístili k moravnímu mostu – „železňáku“ a po chvilce jsme 
už byli v teple restaurace Masaro, kde jsme bohatě poobědvali 
za  přijatelnou cenu. A  následovala cesta k  nádraží a  pak už 
domů.

Kovozoo nás velmi příjemně překvapilo, na  své si tady 
přijdou nejenom děti, ale zcela určitě i dospěláci. A protože oběd 
byl výborný a  počasí příjemné (sice chladno, ale nefoukalo), 
můžeme jenom říct, že náš 33. turisťák se opět vydařil. 

       
  Mgr. Vladislav Vystrčil

. Olympiáda z angličtiny žáků II. stupně
V  rámci soutěží v  naší škole se uskutečnilo školní 

kolo olympiády z  anglického jazyka pro žáky II. stupně. 
V  jednotlivých kategoriích zvítězili tito žáci. V  kategorii 6. – 
7. ročník se vítězem stal Martin Žufánek, na dalších místech 
se umístili Jaroslav Kaňůrek, Matěj Hubáček a Marek Bartoň. 
V kategorii 8. – 9. ročník vyhrál Pavel Brencus a další dvě místa 
si rozdělily Anna Tomancová a Anežka Žufánková. Oba vítězové 
postoupili do  okresního kola, které se konalo v  Uherském 
Hradišti.  Martin se umístil na krásném 7. místě a Pavel na 12. 
místě. Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. František Ježek



12 Dolněmčanský zpravodaj

. Olympiáda z angličtiny žáků 3. a 4. ročníku
11. 2. řešili žáci ze 3. A, 3. B a 4. třídy olympiádu z anglického 

jazyka. Olympiády se zúčastnilo celkem 51 žáků. Ocenění 
žáci získali diplom a drobnou odměnu. Do dalšího studia jim 
přejeme hodně úspěchů. Toto jsou nejlepší řešitelé: 3. ročník:  
Kristián Brencus, Dominik Bršlica, Adam Tinka, 4. ročník:  
Andrea Mikulková, Veronika Polášková,  Adina Zvozilová.   

                     Mgr. Jana Špaňhelová

. Výukový program Tonda obal
12. února naši školu navštívili tři lektoři z Prahy ze společnosti 

EKO – KOM a.s., s  bezplatným programem Tonda Obal 
na cestách. Besedy se postupně zúčastnili všichni žáci prvního 
i  druhého stupně. Hlavním tématem besedy bylo správné 
třídění odpadů. Na začátku besedy si všichni zopakovali, proč 
je důležité třídit odpad, co všechno můžeme třídit a do jakých 
popelnic vyhazujeme námi roztříděný odpad. Žáci se během 
besedy také dozvěděli co se děje s  již roztříděným odpadem 
a  co se z  něj může dále vyrobit, na  vzorky recyklovaných 
materiálů se mohli podívat. Na  konci besedy lektor všem 
rozdal kartičky s  názvy odpadků a  žáci se snažili je roztřídit 
do předem připravených barevných popelniček.

 Beseda byla obohacena o  několik zajímavých videí, 
například jak fungují dotřiďovací linky na plasty …

Mgr. Martina Kavalcová

. Recitační soutěž žáků I. stupně
18. 2. se uskutečnila recitační soutěž pro žáky 4. a 5. ročníku 

a  ve  čtvrtek 20. 2. 2020 pro 1., 2. a  3. ročník.  Soutěže se 
zúčastnilo celkem 30 recitátorů. Porota složená z vyučujících 
1. stupně vybrala a odměnila tyto žáky: 1. ročník:  Zderčíková 
Nikola, 2. ročník: Rosenzweigová Sofie, 3. ročník: Prachmanová 
Veronika, 4. ročník: Bobčíková Klára, 5. ročník: Uhlířová 
Veronika Petrana. 

Mgr. Jana Staňová

. Okrskové kolo v recitační soutěži
24. 2. se konalo Okrskové kolo recitační soutěže na DDM 

v  Hluku. Z  naší školy se zúčastnili 1 žák a  12 žákyň ze 2. 
až 9. třídy, kteří ve  školním kole obsadili první tři místa. 
V  Okrskovém kole museli co nejlépe odrecitovat svoji 
připravenou báseň, popř. úryvek z  prózy, pokud chtěli uspět 
v konkurenci s dalšími 15 recitátory z Hluku a Boršic u Blatnice. 
Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií podle tříd (vždy 2 ročníky 
spolu). Z  každé kategorie postoupili dva nejúspěšnější 
recitátoři do  Okresního kola recitační soutěže, které se bude 
konat v  Uherském Hradišti. Naše škola bude mít zastoupení 
v  každé kategorii, z  okrskového kola postoupily tyto žákyně: 
v 1. kategorii Veronika Prachmanová (3. A), v 2. kategorii Klára 
Bobčíková (4. třída), v  3.kategorii Kamila Zderčíková (6. B) 
a ve 4.kategorii Johana Šídlová (8. A). Třetí, nepostupové místo 
obsadila v 3.kategorii Alžběta Tomancová (6. B).

Velkou pochvalu si zaslouží všichni, kteří soutěžili 
i  v  Okrskovém kole. Každý z  nich se na  soutěž zodpovědně 
připravil a  svůj text odprezentoval výborným přednesem. 
Kromě postupujících do  dalšího kola to byli: Sofie 
Rosenzweigová (2. B), Ella Popelková (3. B), Veronika Petrana 
Uhlířová a David Vaněk (oba 5. třída), Kateřina Mikulková (6. 
B), Barbora Zetková (7. B), Kristýna Mitáčková (8. A) a Pavlína 
Kramárová (8. B).

 Mgr. Jana Nováková

. Školní družina
V období Vánoc se školní družina podílela na výzdobě školy, 

která je součástí vánoční výstavy, kde si vyzkouší zručnost žáci, 
rodiče i veřejnost. Vánoční výstavy, kde se návštěvníci seznamují 
s  pracemi našich žáků, které mají na  naší škole dlouholetou 
tradici. Žáci se podílejí na vlastní realizaci výstavy a předvádějí 
své dovednosti během výstavy. Cílem je aktivně zapojit žáky 
do společenského dění školy a využít jejich kreativitu. Projekt 
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vede žáky k uvědomění si svých 
schopností a  dovedností. Cílem 
vánoční výstavy je společná 
tvořivost, týmová a  vzájemná 
spolupráce dětí, rodičů a učitelů 
školy a  celé veřejnosti vzájemná 
propagace naší školy.

Školní družina každoročně 
vystupuje s programem například 
„Dolněmčanské tetičky v akci“.

V  letošním roce žáci družiny 
navštěvují školní bazén, 
sportovní hřiště a pořádají školní 
karneval a navštěvují kroužky. 

Mgr. Jiřina Psotná

. Z činnosti ZUŠ 
Tak jako každý rok i letos se žáci ZUŠ podíleli na programu 

Vánoční výstavy, která se konala 7. a 8. prosince v prostorách 
ZŠ Dolní Němčí. Na této výstavě se představily všechny obory: 
výtvarný – výzdobou školy, literárně-dramatický – recitací 
a  pohádkou, taneční – krásnou choreografií a  hudební – 
několika hudebními vstupy. Vánoční výstavu již tradičně 
zahájili žákyně ZUŠ Alžběta Ondrůšková a Kamila Zderčíková, 
které svým zpěvem otevřely vernisáž, na  které byly oceněny 
nejlepší práce žáků nejen naší školy.

Akademie pro žáky a  učitele školy se uskutečnila 
v  dopoledních hodinách dne 10. 12. v  kulturním domě. 
Program byl pestrý. Akademii zahájil klávesový soubor pod 
vedením p. uč. Hany Miklášové s písněmi L. Cohena – Halleluja 
a směsí vánočních koled (Veselé vánoční hody, Rolničky, Pásli 
ovce, Narodil se Kristus Pán). Z hudebního oboru se nám ještě 
představila Anna Tomancová hrou na  kytaru se skladbou T. 
Stachak: Carmen a flétnový soubor pod vedením p. uč. Kataríny 
Staněk zahrál písně J. Uhlíře a  Z. Svěráka – Dělání a  směs 
koled (Štěstí zdraví, Já malý přicházím, Čas radosti veselosti). 
Kytarový soubor pod vedením p. uč. Michaely Pavelkové zahrál 
koledy – Jak jsi krásné neviňátko, Vánoční ukolébavku a Štědrý 
večer. Úplně na  závěr akademie za  vystoupila cimbálová 
muzika, kterou připravila p.  uč. Adéla Bruštíková s  písněmi 
Vinšujem vám, Přeslavný den, Čas radosti, Aj dnes v Betlémě 
a Tichá noc.

 Žáci literárně-dramatického oboru si připravili recitaci 
básně M. Kratochvíla: O  jedličce a  smrčku, kterou přednesl 
Tomáš Tinka. Dále nejmladší žáci zahráli pohádku A. Mikulky: 
O jiném králi.

Taneční obor se představil dvěma vstupy. Žákyně 1. ročníku 
zatančily choreografii s  názvem Nezbedné vločky (hudba 
Dean Martin) a další skupina na píseň I. Bartošové: Tři oříšky 
pro Popelku. Celé vystoupení s  žákyněmi nastudovala p.  uč. 
Veronika Kaštánková.

19. 12. se uskutečnil Vánoční koncert vybraných žáků 
hudebního oboru ZUŠ. V  programu se představili tito žáci: 
Justýna Nováková, David Vaněk, Karolína Skopalová, Klára 
Bobčíková, Veronika Petrana Uhlířová, Sofie Rosenzweigová, 
Kristýna Švardalová, Alžběta Tomancová, Anna Tomancová, 
Marie Stojaspalová, Richard Halík, Magdaléna Fojtíková, 
Anastázie Frolová, Lejla Popelková, Martin Frola, Aneta 
Ježková, Eliška Jurásková, Pavlína Kramárová, Iveta Križanová. 
Na přípravě vystoupení se podíleli: p. uč. Michaela Pavelková, 
p.  uč. Jarmila Hrobařová, p.  uč. Radek Hais, p.  uč. Klára 
Kolajová, p. uč. Aneta Gajdůšková, p. uč. Radim Vojtek, p. uč. 
Adéla Bruštíková.  

Dne 20. prosince zavítali žáci hudebního oboru ZUŠ Dolní 
Němčí do  místního Domu s  chráněnými byty, aby potěšili 
seniory – starší spoluobčany obce.  Podařilo se nám vytvořit 
velmi příjemnou a zazněly zde převážně koledy (Štědrý večer, 
Veselé vánoční hody, Nesem vám noviny, Štěstí zdraví a jiné), 
které si senioři zazpívali společně s žáky. Kromě koled zazněly 
písně Konopa konopa, Vitaj u  nás natisíckrát, Hej, koledu 
mi hrej, Metelice, nebo Bílé vánoce I. Berlina. Na  tomto 
vystoupení zazněl zpěv, hra na trubku, klavír a zobcovou flétnu:  
Michael Zimčík, Veronika Petrana Uhlířová, Jakub Tinka, 
Lucie Zimčíková, Kamila Zderčíková, Alžběta Ondrůšková. 
Na vystoupení je připravili: Antonín Daníček, Adéla Papayová, 
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Petr Kučera. Po skončení vystoupení jsme se rozloučili, slíbili 
si opět návštěvu v  příštím roce a  popřáli si krásné prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví do roku 2020.

K  činnosti naší ZUŠ patří i  pololetní přehrávky nebo 
besídky, které opět nechyběly a začaly již před Vánocemi. První 
besídka na pracovišti v Dolním Němčí se konala 12. prosince 
a vystoupili na ní žáci p. uč. Michaely Pavelkové, která učí hru 
na  kytaru. Následovala besídka p.  uč. Radka Haise a  Marka 
Teimera na  pobočce ve  Vlčnově a  to v  pondělí 16. 12., kde 
se představili žáci hrou na  housle, zobcovou flétnu, klávesy.  
Následující den se konala besídka p.  uč. Hany Miklášové, 
na  které se představili žáci hrou na  klavír a  klávesy a  taky 
komorní soubor, který paní učitelka vede. Po  delší odmlce 
se 27. 1. uskutečnila besídka p. uč. Jarmily Hrobařové, Lenky 
Bednářové, Kláry Kolajové a p. uč. Radka Haise, na které zazněl 
klavír, klávesy a  housle. Po  vydařené besídce následovala 28. 
1. besídka p.  uč. Kataríny Staněk, Anety Gajdůškové a  p.  uč. 
Antonína Daníčka. Zazněl zpěv, trubka, zobcové flétny 
a flétnový soubor. Předposlední besídka p. uč. Marie Dufkové 
a p. uč. Petra Kučery se uskutečnila v pátek 7.2. a zazněla zde 
kytara, klavír a  klávesy. Na  poslední besídce 26. 2. vystoupli 
žáci p. uč. Lukáše Frýborta hrou na kytaru. 

Dne 17. 2. se v Uherském Brodě uskutečnila soutěž Zazpívej 
slavíčku, které se zúčastnila i naše žákyně Kamila Zderčíková. 
Na této soutěži získala čestné uznání v kategorii 5. - 6.  tříd.

V  následujících měsících se činnost v  naší ZUŠ zaměří 
na  přípravu Jarního koncertu, Absolventského koncertu, 
Výchovného koncertu pro MŠ a především Akademie ke Dni 
matek, která se uskuteční v  neděli 10. května v  Kulturním 
domě Rozkvět a na které se představí opět nejen hudebníci, ale 
i taneční a literárně-dramatický obor. 

Ve  výtvarném oboru první pololetí školního roku máme 
úspěšně za  sebou a  nyní jsme se vrhli do  druhého pololetí. 
kde bychom se chtěli zapojit do několika výtvarných soutěží. 
Nejbližší je soutěž na téma jízda králů Hýlom, hýlom, kterou 
vyhlásila ZŠ Kunovice u Pálenice. Další je mezinárodní soutěž 
grafických prací Krásná jako kvítka na téma Pohádka, vyhlašuje 
ZŠ Havířov. Na závěr školního roku bychom chtěli opět zkusit 
štěstí v soutěži Jičín, město pohádky, kde jsme loni byli velmi 
úspěšní.
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V současné době máme za sebou talentové zkoušky na střední 
umělecké školy. Z  našeho výtvarného oboru absolvovaly 
zkoušky 2 dívky a  to na  střední uměleckoprůmyslovou školu 
v  Uherském Hradišti a  střední školu ve  Strážnici. Byly obě 
úspěšné. Anežka je přijata na  SUPŠ Uherské Hradiště obor 
navrhování obuvi. Monika byla přijata na  grafický design 
do Strážnice.

V  letošním roce nám 3 žákyně končí sedmileté studium 
výtvarného oboru a v této době si vybírají téma na závěrečnou 
absolventskou práci v libovolné technice.

No a  na  čem nyní pracujeme? Všichni žáci VO si nyní 
osvojovali techniku povrchové úpravy keramiky engobou. Tato 

technika spočívá v tom, že na vymodelovaný, ještě nevypálený 
keramický výrobek, se nanáší engoba, což je speciální hlína 
obarvená pigmentem. Po  nanesení engoby se do  této plochy 
pomocí rydel vyškrabují a  vyrývají libovolné ornamenty. 
Děvčata v  nejstarší skupině zase pracují na  prostorových 
hliněných koulích, které mohou sloužit jako lucerny do zahrady. 
Z rozválených plátů hlíny si vytvořila na polystyrénové formě 
2 duté polokoule, které po zavadnutí slepila. Poté podle vlastní 
fantazie a  svého návrhu do  koule vyřezávají různé tvary, 
takže vznikne jakoby krajková koule a dále ji ještě dozdobují 
nalepováním hliněných tvarů. 

V  měsíci květnu se opět chceme zapojit do  republikové 
ZUŠ OPEN a pracujeme na přípravě programu. Děti navrhly 
několik námětů. Opět bude tvoření dětí probíhat v areálu u ZŠ 
a zakončíme ho oblíbeným přespáním ve škole.

Za ZUŠ Mgr. Jarmila Hrobařová a Alena Růžičková

 Mateřská škola
Polovina školního roku je za námi... Nový rok jsme tradičně 

zahájili návštěvou kostela v  Dolním Němčí, kde jsme si 
společně zazpívali koledy a  pan farář Hofírek seznámil děti 
poutavou formou s  tradicí Tří králů. Začátkem února jsme 
uspořádali v naší mateřské škole přednášku na téma: „ Školní 
zralost“, kde se rodiče mohli dozvědět, jak nejlépe připravit 
své dítě do základní školy. Taky nás v tomto měsíci navštívila 
paní Hladíková, která děti seznámila interaktivní formou 
a  smyslovými hrami, jak se žije nevidomým lidem. Děti byly 
nadšené, dozvěděly se plno nových informací a taky hlavně, jak 
se žije lidem s handicapem.

Na konci února jsme uspořádali „Masopustní průvod“ obcí 
Dolní Němčí. Za  zvuku harmoniky a  písní jsme navštívili 
obecní úřad, místní řeznictví Kadlčkovi, pana faráře a  ZŠ 
a  ZUŠ Dolní Němčí. Tato akce se vydařila a  všem se velmi 
líbila. Touto cestou bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří 
nachystali dětem zajímavé a nápadité masky.

ZŠ a  ZUŠ Dolní Němčí si pro naše budoucí prvňáčky 
přichystala „Školu nanečisto“. Děti měly možnost sednout si 
do  lavic, plnit úkoly, pracovat na  interaktivní tabuli a  tak si 
na vlastní kůži vyzkoušet roli školáka.

A co nás čeká v následujícím období? 
3. 4. se společně vydáme k potoku Okluky, kde symbolicky 

za  zpěvu písní „ Nesem, nesem Morenu…“ zaženeme paní 
zimu a  přivítáme jaro. V  tento den nás ještě v  odpoledních 
hodinách čeká akce s rodiči na zahradě MŠ, kde se zapojíme 
do projektu „Ukliďme Česko“.

. Pozvánka
Rádi bychom Vás pozvali na „Den otevřených dveří“ v naší 

MŠ, který se uskuteční ve čtvrtek 23. 4. 2020 od 8.30 do 10.00 
hodin. Více informací na www.msdolninemci.cz

. Oznámení o zápisu do MŠ
Zápis do  mateřské školy v  Dolním Němčí na  školní rok 

2020/2021 se koná v úterý 5. května 2020 od 8.00 do 12.00 hod. 
v  ředitelně mateřské školy. Zákonní zástupci se s  vyplněnou 
žádostí, jejíž součástí je i  lékařská zpráva o  zdravotní 
způsobilosti dítěte dostaví v daném termínu. 

Bližší informace k  zápisu budou zveřejněny na  webových 
stránkách www.msdolninemci.cz      

Dufková Veronika, ředitelka MŠ
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&&&   Knihovna   &&&
Předvánoční čas v  knihovně, jako už každoročně, patřil 

dětem, které si přišly nejenom vyrobit vánoční přání, drobné 
dárečky, ale také hrály různé deskové hry, sledovaly pohádky 
a popíjely dětský punč.

V  pondělí 10. února proběhl další ročník Valentýnského 
pletení, kterého se zúčastnilo opět kolem 15 dětí a  pár 
dospělých.

Ve středu 26. února navštívily knihovnu žáci první třídy ZŠ 
a  ZUŠ Dolní Němčí v  rámci projektu Knížka pro prvňáčka. 
Děti se seznámily s  knihovnou, zahrály si hry a  namalovaly 
obrázky.

V lednu a v únoru probíhaly stálé aktivity knihovny. 
Žížalky - interaktivní cvičení dětí s maminkami. Scházejí se 

ve dvou skupinách, jedna v pondělí a druhá ve středu.
Cvičení mezi knihami - jóga pro dospělé. Probíhá každý 

čtvrtek večer.
Literární spolek – setkávání v čítárně každý poslední čtvrtek 

v měsíci dopoledne.
Kdokoliv by měl zájem, navštěvovat tyto aktivity, přijďte se 

informovat do knihovny. 

. Co knihovna chystá?
Od  30. března do  3. května bude v  prostorech knihovny 

nainstalována výstava prací umělců malujících ústy a nohama 
s názvem „Ne ruka, to duše maluje.“

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

2019 evidováno 299 registrovaných uživatelů (z  toho 93 
registrovaných uživatelů do  15 let) a  přibylo celkem 314 
nových knih. K tomuto datu čítal knihovní fond celkem 9591 
knih. Nákup knih a jejich technické zpracování je realizováno 
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prostřednictvím Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana 
v Uherském Hradišti. Obnovu knihovního fondu a pořizování 
nových knih podporuje jak Obec Dolní Němčí, tak projekt 
Česká knihovna, který skýtá možnost výběru knih v hodnotě 
6000 Kč (pro rok 2019), 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 26 periodik, včetně 
Slováckého deníku. K dispozici jsou zpravodaje z okolních obcí 
a měst.

. ČASOPISY V KNIHOVNĚ
Bydlení, Flora na  zahradě, ABC, Krásný rok, National 

Geographic, Zahrádkář, Krimi signál, Svět kuchyní, Svět 
koupelen, F.O.O.D., Automobil revue, Lego Star Wars, Vlasta, 
Květy, D-Test, Burda Ona Dnes, Magazín Dnes, Kreativ, 
Čtyřlístek, Malovaný kraj, 21. století, Domov, 100+1, Reflex 
a další.

. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ 

Beletrie:
Benková Jana – Slunečnice
Jakoubková Alena – Odříkaného manžela největší krajíc
Sherratt Mel – Pššt
Straub Peter – Stínozem
Pavelková Kristína – Život v jeho stínu
Bachman Richard – Strážci zákona 
Barnett David M. – Filmový klub osamělých srdcí
Eidler Peter – Kdo zabije Evu S.?
Enoch Suzanne – Návrat na vysočinu
Goodová Beth – Zima bez tebe
Sparks Nicholas – Spřízněná duše
MacMillanová Gilly – Chůva
Marsonsová Angela – Skryté karty
 
Dětská literatura:
Mierswa Annette – Instagirl
Till Jochen – Lucifer Junior – Zapeklité pátrání
Simpsonovi – Komiksová zašívárna

Naučná literatura:
Kurka Radek – S fotoaparátem na bojištích velké války
Dedopulos Tim – Houdiniho kouzelnické hlavolamy

Jana Daňková, knihovnice
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Literární spolek
Při čtení v  měsíci lednu jsme oslavili první výročí našeho 

spolku. Za  toto období se můžeme chlubit nejen rozrůstající 
základnou, ale i pestrou činností v průběhu uplynulého období. 
Nejenže jsem se seznamovali s  našimi i  zahraničními autory 
a  jejich dílem, ale v  průběhu roku jsme uskutečnili několik 
návštěv muzeí v našem okolí např. v Komni, Ostrožské Lhotě, 
Popovicích, Modré, Buchlovicích, včetně zámku a ve Vlčnově. 
V  Uherském Brodě jsme zhlédli výstavu betlémů a  následně 
jsme ukončili rok společným výšlapem okolo Dolního Němčí 
s opékáním špekáčků. 

V  lednu jsme společně uskutečnili výlet do  Brna 
na  úžasnou výstavu Poklad Inků. V  únoru se někteří z  nás 
zúčastnili vernisáže Umění módy v galerii Slováckého muzea 
v  Uherském Hradišti. V  říjnu loňského roku na  akci Týden 
knihoven byla za  spolupráce s  naší knihovnou uspořádána 
výstava Historických šatů a broží. Vzhledem k tomu, že výstava 
byla velmi úspěšná, budeme v pořádání krátkodobých výstav 
pokračovat. V  těchto dnech probíhá v  knihovně výstava 
Tupeské keramiky. Už se těšíme na další čtení a společné výlety.

Alena Polášková
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Zdravím všechny čtenáře 
dolněmčanského Zpravodaje!

Máme tady dobu postní. A to znamená, že je za námi Fašank 
a Pochovávání basy. Proto bych na tomto místě ráda vyjádřila 
náš dík: 

Vážení podporovatelé Krúžku, milí spoluobčané, 
máme za  sebou další vydařenou akci. Vydařenou právě 

díky vám, kteří jste nám otevírali a chtěli Fašank prožít s námi. 
Tohle je to, na co se každý rok těšíme a v co doufáme: že budou 
ulice plné lidí a budeme si moct společně zatancovat, zazpívat 
a přiťuknút. Letos jsme to vnímali o dost intenzivněji, jelikož se 
naše trasa díky vám prodloužila asi o hodinu a půl! V takový 
úspěch jsme ani nedoufali. Takže moc děkujeme a na příštím 
Fašanku zaplňme ulice ještě víc! 

Zároveň děkujeme i  obci za  příkladnou podporu našich 
akcí. Také muzice za hudební a pěveckou podporu, cimbálové 
muzice Litera z  Vlčnova (pokud se to k  nim dostane) a  DJ 
Andremu a  panu zvukaři Svaťovi za  to, že jsme díky nim 
mohli večer protancovat střevíčky.

V neposlední řadě děkuju svým spolukrúžkařom za pomoc 
a aktivitu. Jsme sehraný tým!! 

Moc děkuju holkám v  bufetu, našim stevardkám Šárce 
a Šárce, Táni a Ivance. Díky taky vám "vysloužilým" za stálou 
psychickou, materiální i  časovou podporu!! A  vy, maškary... 
prostě to byla zase jedna velká party! Díky, že jsem ji mohla 
prožít a  užít si s  vámi!      (Potřebovala jsem si trochu vylét 
srdce) Tož tak. Opravdu Velké díky!

A co se dalšího chystá v Krúžku? No HODY S PRÁVEM!!! 
Zkoušky hodové chasy už sice začaly, ale pořád se, vy mladí, 
můžete přidat do  naší partyje! Nacvičujeme každou sobotu 
od  18:00 hodin. Pro více informací kontaktujte mě (Káju 
Zelinkovou). Dále vám s radostí oznamuji, že již známe jména 
všech čtyř stárků. A to: starší stárek – Marek Stojaspal, starší 
stárka – já, mladší stárek – Pavel Stojaspal a mladší stárka – 
Maruška Stojaspalová. Ano, jak už bylo řečeno na Pochovávání 
basy, letos to zachraňuje klan Stojaspalů (tímto velice děkuji 
obětavým rodičům obou párů).

A to by bylo prozatím vše. 

Ať je letošní postní doba pro vás časem klidu a ztišení, časem 
pro osobní přiblížení se Bohu.

Za Krúžek Dolněmčan Kája Zelinková
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10. seniorský ples
„Vy si dovolíte pořádat ples?“ Tak nás oslovila jedna mladá 

žena při přípravě sálu k plesu. Je to s podivem, ale dovolíme. 
A jak se ukázalo, byl to ples jaksepatří. Samozřejmě předchází 
pečlivá příprava. Úderem šesté hodiny už hraje naše oblíbená 
„Dolněmčanská pětka“ se svými zpěváky. Letos obohatily 
program děti ze ZŠ a  ZUŠ Dolní Němčí se svojí polonézou. 
Mažoretky z  Vlčnova, ženy naší generace, předvedly, že jim 
svědčí se hýbat podle hudby. Každá aktivita v našem věku je 
správná, zvláště, když nás baví. 

Muži, Dolněmčané, jsou už naše stálice, letos zvlášť se blýskli 
krásně zazpívaným sborem židů z opery Nabuco od Verdiho. 
Odměnou byl dlouhotrvající potlesk účastníků plesu. Ale 
spojovacím článkem plesu byl lidový vypravěč Radek Dula 
z  Boršic u  Blatnice. Všechny rozesmával svými vtipy. Každý 
rok na  plese uskutečňujeme výstavu. Už jsme vystavovaly 
všechno možné, šikovné ruce, vyšívanou zapomenutou krásu, 
kříže, obrazy, letos to byly betlémy. Zpočátku jsme měly obav, 
bude-li co vystavovat. Ale nakonec se nám sešlo hodně betlémů 
ze všech možných materiálů. Od papírových až po keramické, 
z  kukuřičného šústí, dokonce jeden perníkový. Obavy, jestli 
bude účast dostatečná se nepotvrdily. Naši přátelé z  Hluku, 
z  Uherského Brodu, se kterými se setkáváme každý měsíc 
v Hluku na  seniorských besedách, nám už předem hlásili, že 
přijedou v hojném počtu a opravdu přijeli. Ale i senioři z naší 
obce přišli a kolem šesté hodiny už byl tak zaplněný sál, že bylo 
nutné přidávat stoly, čímž nám udělali velkou radost. Pochvalu 
jsme obdržely i  od  pana starosty. Bohatá tombola jako vždy 
byla také důležitá část programu. 

Děkujeme všem sponzorům, kteří nás podpořili. Naším 
největším sponzorem je obec, vřelé díky. Všeobecná 
spokojenost účastníků plesu je naší odměnou za úsilí věnované 
přípravě akce generaci starších, pro které se zase tolik nedělá. 
Děkujeme všem, kteří se na  našem večeru podíleli. Dali Pán 
Bůh zdraví, tak za rok zase na shledanou.

za Ženský pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí  
Marie Ježková

Z aktivit Oldněmčanu
První adventní neděle nebyla jen o  zapálení první svíčky 

na adventnim věnci. V Dolněmčí se již tradičně konal adventní 
jarmark a rozsvěcování stromku. Podruhé jsme se s radostí ujali 
stánku s občerstvením. Pochvalu zaslouží i naše děti, které nám 
pomáhaly s  přípravou i  samotným prodejem. Mráz ani vítr 
návštěvníky neodradil, a tak se každý, kdo měl hlad nebo jen 
chuť, mohl zastavit pro něco dobrého. Grilovaná klobása, ale 
hlavně teplá palačinka se hned staly hitem nejen u nejmenších. 
Byli jsme rádi, že jsme mohli v tento krásný čas vykouzlit lidem 
úsměv na  rtech a  že jsme opět přidali ruku k  dílu. Akce se 
vydařila.  

V  listopadu loňského roku nás oslovili pořadatelé 
děkanátního plesu s  dotazem, zda bychom tento 1. krojový 
ples uherskobrodského děkanátu zahájili Moravskou besedou. 
Téměř jednohlasně jsme se shodli a  ihned začali s přípravou. 
Abychom nic nepodcenili, zkoušeli jsme každou neděli v sále 
kulturního domu. V sobotu 19. února se nás právě tam sešlo 
úctyhodných 12 párů, jak ve svátečních, tak ve všedních krojích. 
Všichni jsme měli dobrou náladu a chuť ukázat, co jsme během 
předešlých týdnů nacvičili. Velký aplaus následující po našem 
vystoupení nám byl nejkrásnější odměnou. Děkanátní ples 
se velmi vydařil. Z  každé obce děkanátu se přijeli podívat 
a  pobavit jak krojovaní, tak nekrojovaní návštěvníci. Velmi 
povedené bylo i zpívání a humorná scénka zpovědi v podání 
přítomných kněží. Všichni se dobře bavili, a to za doprovodu 
dechové hudby Dolněmčanky i  cimbálové muziky Babica. Je 
proto velká škoda, že místních lidí bylo na plese docela málo. 
Snad za  to mohla i  skutečnost, že se letos též konal i  mezi 
lidmi oblíbený ples farní… Teď už se těšíme na květnové hody 
s právem. Zveme vás alespoň do průvodu. Kdo máte možnost, 
neostýchejte se, svůj kroj vyvětrejte a vystavte na odiv ostatním.

členové souboru



21Dolněmčanský zpravodaj

PLATINOVÁ SVATBA – 
70 LET SPOLEČNÉHO 

MANŽELSTVÍ
Svatba – slovo, které je slyšet míň a  míň. Je to svazek 

na celý život a velké rozhodnutí. Pokud však je láska dvou lidí 
naplněná, stvrdí svůj vztah manželským slibem a kráčí spolu 
bok po  boku po  celý život. V  současné době, kdy mladí žijí 
dlouho „singl“ nebo „na  hromádce“ nebo svazky ruší, je to 
jehla nebo spíše jehlička v kupě sena. Je málo vyvolených, kteří 
jsou v manželství 20, 30, 50 let – natož sedmdesát.

Paní Anežka Dufková (roz. Tinková) a Leopold Dufka mají 
to štěstí, že jim vztah vydržel a prožili spolu neskutečných 70 
let. Své „ANO“ spolu s manželským slibem si řekli 20. prosince 
1949 v kostele sv. Filipa a Jakuba. Jak jejich svatba v minulém 
století probíhala a co pro dva mladé lidi znamenala? Jak svůj 
společný život – všechny trable, radosti i  starosti – naplnili? 
Těch otázek je hodně a odpoví na ně sami. 

Jak to začalo?
Oba pocházíme z Dolního Němčí. Žena pracovala ve službě 

a já jsem se vyučil zámečníkem. Poznali jsme se 3,5 roku před 
svatbou. Čekala na mě, i když jsem byl na vojně. Takže jsme 
spolu vlastně již 73,5 roku.

Co pro vás svatba znamenala a jak probíhala?
Jednoznačně nový krok do společného života. Já jsem měl 

24 a žena 21 let. Svatba byla narychlo, protože od nového roku 
hrozilo, že svatební obřady budou jen na  úřadě. Konala se 
v úterý v kostele ještě s jedním svatebním párem. Měli jsme asi 
20 svatebčanů. Já jsem byl „po pansku“ v obleku a žena v kroji. 
Při manželském slibu jsme měli na  hlavách zelené věnečky 
spojené bílou stuhou. Ty máme již 70 let v ložnici nad postelí. 
Hlídají je v obraze Panenka Maria s Ježíškem.

A co svatební hostina?
Na  oběd se šlo nejprve k  nevěstě, kde se podávala 

knedlíčková polévka a  pak řízek s  bramborem. Na  stole byli 
vdolečky a slivovice. Na večeři se pak šlo k ženichovi. Hudba 
nebyla, protože byl zrovna advent. Jen se besedovalo. 

Kde jste bydleli?
Dostal jsem dům od rodičů a bydlíme v něm dodnes, i když 

se několikrát předělával. Spávalo se na  posteli na  strožochu 
vystlaný slámou.

A co děti?
První dítě zemřelo při porodu, ale již v roce 1951 se narodila 

dcera a pak syn (1958). Děti byly hodné a pomáhaly nám. Dnes 
máme ještě 5 vnuků a 7 pravnuků.

Co vaše záliby?
ON: Zpíval jsem v kostele, oplétal demižony a pletl slaměné 

ozdoby. Jsem známý humorným povídáním. ONA: Pletla jsem 
svetry i  ostatním lidem v  dědině a  vyráběla třásně na  šátky 
ke kroji.

Oba jsme rádi tancovali.
Zdraví vám přálo?
ON: Jako mladý jsem kouřil, ale pak mě dráždil neustálý 

kašel, tak jsem přestal. Prodělal jsem operaci páteře a tlustého 
střeva. Dnes mívám slabší motolice hlavy. ONA: Mně operovali 
stehenní kost levé nohy a chodím o holi. Oči máme slabší, ale 
brýle používáme jen na čtení. 

Jak jste celý život spolu prožili?
I když jsme kolikrát otáčeli každou korunu a dřeli poctivou 

prací, měli jsme se rádi. Bereme vše s  humorem, nic si 
nevyčítáme a  hodně spolu mluvíme. I  když manželka „drží 
kasu“ a  já jen podepisuji pásek, pořád jí věřím. V  nesnázích 
nám pomáhala modlitba.

Co byste vzkázali ostatním manželským párům? 
Důvěřujte jeden druhému, vzájemně se tolerujte, na  všem 

se společně domluvte. Přijměte svou životní úlohu muže 
a ženy a nic neřešte. Udržujte si dobrou náladu, dobrotu, lásku, 
upřímnost, porozumění a pochopení.

To všem vzkazují dva lidé, kteří spolu prožili dlouhý život, 
překonali hodně životních překážek, a přesto v nich stále žije 
LÁSKA. Manželé Dufkovi jsou nejstarším manželským párem 
v  naší obci. Ve  svém věku (94 a  91 let) jsou docela vitální 
a hodně si pamatují. Doplňují jeden druhého a neztrácí dobrou 
náladu. Ještě teď mi v uších zní jejich smích. 

 Jana Fibichrová
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MISIJNÍ KLUBKO
Hned na  první lednové setkání jsme si povídali, jak je 

důležité věřit našim nejbližším a bohu, protože to s námi myslí 
dobře. To jsme si pak zkusili na vlastní kůži ve hře Pád důvěry. 
Na konci ledna nás čekal ve farní dvoraně KARNEVAL teda spíš 
Pyžámková párty, na kterou jsme pozvali i děti z farnosti. Bylo 
veselo, tančilo se, hrálo, mlsalo, hádali se večerníčky, nechyběla 
módní přehlídka pestrých pyžam, fotokoutek a  samozřejmě 
i tombola. 

V  únoru jsme začali připravovat turnaj ve  hře Člověče 
nezlob se  pro obyvatele charitního domu. Vyráběli jsme dárky 
pro případné výherce a  nachystali malé hudební vystoupení. 
Na  turnaji šlo vidět, že jsme se všichni na  sebe těšili, neboť 
tolik radosti, lásky, vzájemného obdarování se hned tak nevidí. 
Děkujeme pracovnicím charity, že jsme mohli přijít mezi ně, 
za jejich pohostinnost a milé přijetí.

I v březnu nebudeme zahálet. Spolu vybereme jeden projekt 
na pomoc dětem v misijních oblastech, který podpoříme svou 
modlitbou a prací na tvoření pro misijní jarmark. Srdečně vás 
zveme na  toto tvoření, které se uskuteční v  úterý 17. března 
2020 v 17 hodin ve farní dvoraně.

Martina Smetanová

Otvírání Betléma
Již se stalo tradicí, že o  Štědrém dnu se v  našem kostele 

všichni společně setkáváme k  odpolednímu programu 
připraveným Scholičkou a  Scholou Nekonečno. Tímto 
představením nás vtáhnou do  vánoční atmosféry a  začínají 
nám ty pravé vánoce. Ani letos tomu nebylo jinak. Scholička už 
od října pilně nacvičovala vánoční divadlo, písničky a koledy. 

Krátké představení s  názvem „Nalezený poklad“ nám opět 
připomnělo události spojené s narozením Ježíška. Také Schola 
Nekonečno se připravovala, aby nás i  tentokrát příjemně 
překvapila svým zpěvem, výběrem písní a  jako každoročně 
jednou novou originální skladbou. A to se podařilo. Společné 
závěrečné koledy a přání zněly z celého srdce. Na cestu domů 
nám otec Petr požehnal a odnesli jsme si také betlémské světlo.    

Erika Uhrová,  foto: Jan Smetana

Tříkrálová sbírka
Za  dvacet let se Tříkrálová sbírka stala celospolečenskou 

událostí, která přináší všem zúčastněným radost, a především 
ukazuje sílu lidské solidarity. Cílem sbírky není jen vybrat 
peníze pro potřebné lidi, ale i roznášet do světa radost z Boha. 
Tak jako Tři králové přinášeli Božímu synu své dary, i my tak 
činíme- otvíráme svá srdce, děláme radost ostatním, rozdáváme 
pokoj. Hrdě můžu říct, že tomu bylo tak u nás v obci, neboť 
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se celou obcí nesl 
zpěv, radost a  vlídná 
přijetí. Za  to Vám 
všem koledníkům, 
vedoucích skupinek, 
p o m o c n í k ů m 
a  dárcům velmi 
DĚKUJI, neboť 
poslání Tříkrálové 
sbírky se u nás v obci 
díky vám podařilo. 

Díky Vám všem 
se v  naší obci 
vykoledovalo 102 095, 
Kč. Letošní výtěžek 
bude podporovat 
lidi v  nouzi v  našem 
regionu a zkvalitňovat 
fungování služeb pro 
seniory.

Martina Smetanová 
– koordinátorka TSK

Děkanátní Krojovaný ples
S  myšlenkou uspořádat tento Krojovaný ples děkanátu 

Uherský Brod, přišel náš otec Petr asi před rokem. Po domluvě 
se všemi kněžími děkanátu, kterým se nápad zalíbil, bylo 
rozhodnuto. Začalo se s  přípravami. Dne 15. 2. 2020 se ples 
mohl uskutečnit. Na začátku nás přivítal pan děkan P. Svatopluk 
Pavlica. Zahájení plesu se ujal FS Oldněmčan s předtančením 
Moravské besedy, která se za  velkého potlesku všem líbila. 
Dále následovalo představování kněží z různých farností, kdy 
většina z nich oblečených v krojích, za doprovodu cimbálové 
muziky zazpívali písničku ze svého rodiště nebo místa, 
ve kterém působí. Velmi příjemné překvapení večera. Čekalo 
nás však ještě jedno. A  to v podání kněze         (P. Bohumil 
Svítok) z  farnosti Starý Hrozenkov. Tato humorná scénka – 
zpověď hříšníka ve  zpovědním automatu, která rozesmála 
celý sál, se velmi vydařila. Avšak budeme všichni doufat, že se 
takové zpovídání nikdy nestane skutečností. Celým večerem 
nás provázela dechová hudba Dolněmčanka a  cimbálová 
muzika Babica. Byla také možnost ochutnat různé odrůdy vín 
z vinařství Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, občerstvení 
v  baru nebo v  restauraci Rozkvět. Návštěvnost krojovaných 
i  ostatních návštěvníků plesu z  různých farností děkanátu 
nás mile překvapila. Veselá atmosféra tance a  zpěvu dávala 

za  pravdu nápisu, který visel v  čele sálu  „Proč bychom se 
netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dal“. Děkujeme všem 
pomocníkům, obsluhujícím a účinkujícím, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na  přípravách plesu, průběhu večera 
i nedělním úklidu.      

P. Petr Hofírek a Erika Uhrová
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Zabíjačka u zahrádkářů
V  únoru jsme se rozhodli uspořádat zabijačku pro členy 

svazu, ale hlavně pro veřejnost! Cílem bylo oživit život ve vsi 
a připomenout dávné tradice domácích zabíjaček. Začali jsme 
již ve čtvrtek přípravami. A v sobotu brzy ráno vypukla hlavní 
akce. Náš již stálý řezník Kamil Kovář vše zvládl na  jedničku 
ve  12 hodin jsme začali vydávat první jídla, obarovice 
s kroupama, pečené jitrnice, pečená jelita, tlačenku, vařená játra, 
podbradek. Lidí se tam vystřídalo kolem dvou set. A všichni si 
pochutnali! Pod pergolou se čepovalo pivo a svařák, tak bylo 
čím zapíjet. Sedělo se a hodovalo až do setmění.

Z činnosti MS LANKA
Loňský rok se v našem sdružení nesl v duchu velkých úprav. 

Naši členové odpracovali téměř 1600 brigádnických hodin 
a  to nejen v  areálu MS Lanka, ale i  v  honitbě, kterou máme 
pronajatou od  Honebního společenstva Lanka Dolní Němčí. 
Naším největším projektem byla jednoznačně výměna rozvodů 
elektřiny v areálu MS Lanka a s ním spojené zednické práce. 
V  letošním roce máme v  plánu výměnu odpadů a  rozšíření 
WC a tím by měla být kompletní rekonstrukce chaty ukončena. 
Po téměř 50-ti letech si to jistě zaslouží.

Na Štěpána jsme uspořádali druhý společný hon na zajíce. 
Na  tomto honu jsme společně s  mysliveckými hosty ulovili 
95 ks zajíce. Tímto jsme společně s  prvním honem splnili 
plán odlovu, který jsme museli navyšovat, vzhledem k vyšším 
stavům zaječí zvěře v naší honitbě – celkem jsme ulovili 220ks 
zajíců. Dále bylo během roku 2019 odloveno 29 ks zvěře srnčí, 
1 ks dančí a naši členové ulovili 12 ks prasete divokého. 

Letošní zima byla z  těch mírnějších, nebyla žádná 
dlouhodobá sněhová pokrývka, nebyly ani tuhé mrazy. 
Ovšem i přes tuto „přízeň“ počasí bylo nutné zvěř dokrmovat, 
aby ve  zdraví a  dobré kondici přečkala zimu. Dalším velmi 
důležitým úkolem myslivců je tlumení zvěře škodící myslivosti 
a to jak odlovem, tak odchytem do lapacích zařízení. Tuto zvěř 
je nutné redukovat z důvodu odchovu a udržování stavů drobné 
zvěře jako jsou zajíci, bažanti, koroptve. Z důvodu přemnožení 
se tato zvěř může dostat i do obce, kde může způsobit různé 
škody. Tím máme na  mysli zejména kuny. Často se nás lidé 
ptají, jak se kun zbavit resp. jak je doma chytit. Někdy to může 
být „velký boj“ jelikož kuna je velmi chytrá. Na kuny a další zvěř 
škodící myslivosti máme v  naší honitbě odchytová zařízení. 
Proto prosíme spoluobčany, aby nám je neničili, i  když tam 
najdou chycenou zatoulanou kočku nebo zajíce. Můžete je 
pustit, ale raději to nechejte na nás a těmto zařízením se prosím 
vyhněte. 

Uvidíme však co přinese jaro, jaké budou podmínky pro růst 
mláďat. Touto cestou bychom chtěli ještě požádat spoluobčany, 
kteří se budou pohybovat v  jarním období v  honitbě, aby 
se chovali ohleduplně, nesahali na  nalezená mláďata a  své 
čtyřnohé kamarády měli vždy na vodítku. 

V  letošním roce máme v  plánu několik akcí. Uspořádáme 
malorážkové a brokové závody. Brokové závody budou O pohár 
starosty Dolního Němčí. V červenci se již tradičně uskuteční 
Červencová noc pro veřejnost. Začátkem října se bude v naší 
honitbě konat část vrcholné mezinárodní kynologické soutěže 
ohařů Memoriál Karla Podhajského. Mimo výše uvedené 
události se na MS chatě budou konat i akce, které neorganizuje 
naše sdružení, jako příklad můžeme uvést nejbližší akci 
Ukliďme Česko 2020, Štrúčkobraní nebo Hasičská zábava. 

MS Lanka Dolní Němčí
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Sbor dobrovolných hasičů 
Dolní Němčí

Sice už máme březen roku 2020, ale i tak dovolte abychom 
se ohlédli do roku 2019. 

ČINNOST HASIČSKÉHO SBORU ZA ROK 2019
• zásah u poruchy plynového potrubí
• dva ostré výjezdy k požáru
• účast na pohřbu kamarádů hasičů-3x
• regulace dopravy při pohřbu p. Josefa Stojaspala
• účast na akci Ukliďme Česko
• tradiční hasičská pouť na sv. Hostýn
• mše svatá na sv. Floriána patrona hasičů 
• okrsková soutěž ve Strání – 1. místo
• dětský den u hasičské stanice
• návštěva dětí z MŠ na hasičské stanici
• rodinný výlet se zábavou
• účast na akci Štrúčkobraní-vaření česnečky
• noční závody v Boršicích u Blatnice – 4. místo
• noční závody v Březové – 1. místo
• účast na akci Žehnání okresního praporu  

 v Uherském Hradišti
• regulace dopravy a zajištění bezpečnosti  

 při lampionovém průvodu

Také bychom Vás chtěli, jako vždy, pozvat na  tradiční 
dětský den, který pořádáme s místní farností a dále přijměte 
pozvání na 2. ročník hasičské zábavy, která letos bude 22. srpna 
na myslivecké chatě. Tak si nic jiného neplánujte a odpoledne 
přijďte s dětmi a večer na zábavu bez dětí ;)

Děkuji všem aktivním členům SDH Dolní Němčí za  jejich 
činnost, obci Dolní Němčí za  jakoukoliv podporu a  hlavně 
přeji mužům zásahové jednotky SDH šťastné návraty domů 
z výjezdů.

Za SDH referentka žen Jana Štefaníková

V dubnu bychom Vás rádi pozvali na velikonoční výstavu. 
Uskuteční se v  přísálí KD 5. dubna ve  14. hodin. Připravena 
bude ukázka malování kraslic. Své práce vystaví i děti z mateřské 
a základní školy.

16. května proběhne tradiční Košt vína. V  hlavním 
sále KD od  14.00 do  23.00 hodin. Přiďte si udělat pěkné 
odpoledne s dobrým vínem!

          Za zahrádkáře Alena Angelin Světinská



26 Dolněmčanský zpravodaj

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍMI 
TURNAJI 

Konec prosince v Dolním Němčí patří turnajům ve stolním 
tenise, nejinak tomu bylo v  uplynulém v  roce 2019, kdy náš 
oddíl stolního tenisu KST Dolní Němčí uspořádal tradiční 
vánoční turnaje pro neregistrované hráče, veterány, registrované 
hráče a  dále již jubilejní 20. ročník turnaje ve  stolním tenise 
o nejlepšího Dolněmčana. 

Dne 23. 12. 2019 se uskutečnil turnaj neregistrovaných 
žáků a  žákyň. Hojnou účast letošního ročníku potvrzuje 14 
neregistrovaných žáků/kyň a 11 registrovaných žáků/kyň. Mezi 
sebou se utkalo 8 neregistrovaných chlapců ve dvou skupinách. 
Ze všech sálalo nadšení ze hry, avšak jen jeden se radoval 
z  prvního místa a  to Robin Tinka (2. místo Richard Tinka 
a  3. místo Adam Zimčík). Skupina šesti neregistrovaných 
mladých slečen, doplněná o  nejmladšího účastníka turnaje 
o  téměř pětiletého Jindříška Kubeše, bojovala systémem 
„každý s každým“ a po vydařeném výkonu bez ztráty setu se 
mistryní stala Lucie Sochorová (2. místo Anička Štipčáková, 3. 
místo Julie Sochorová). Další pořádanou kategorií byl turnaj 
registrovaných žáků, jenž byl rozdělen na  žáky a  žákyně. 
Osmice chlapců se utkala mezi sebou, aby předvedli vše, co 
se na trénincích naučili a popřípadě zjistili, v čem by se měli 
ještě zlepšit a na co by se měli do budoucna soustředit. Po lítém 
boji, se ztrátou jediného setu, vzešel vítěz Jožka Dufka (2. místo 
Kuba Zimčík a  3. místo Vojta Mudrák). A  nakonec trojice 
registrovaných mladých dívek zápolila o co nejlepší umístění 
a  tou nejlepší se stala Anetka Ježková (2. místo Zuzanka 
Štipčáková a 3. místo Ela Neupauerová).

Jakožto každoroční dopoledne Štědrého dne byla tělocvična 
v  obležení neregistrovaných mužů a  ostřílených veteránů. 18 
mužů zápolilo ve  čtyřech skupinách a  následně dva nejlepší 
postoupili ze skupiny do TOP 8 a soupeřili o umístění. První 
příčku turnaje dobyl Josef Janča (2. místo Antonín Tinka a 3. 
místo Libor Bobčík). Soutěž veteránů ovládl Zdeněk Kadlček (2. 
místo Petr Stojaspal a 3. místo Petr Kadlček). I jako v minulých 
letech se aktivně zapojil starosta Ing. František Hajdůch, jenž 
svedl boje v kategorii veteránů.

Turnaj neregistrovaných žáků a žákyň

Účastníci turnaje neregistr. žákyň, nejml. žáků Turnaj ner. mužů a veteránů, starosta v akci

Turnaj neregistrovaných mužů a veteránů

Účastníci turnaje neregistrovaných žáků

Účastníci turnaje registrovaných žáků a žákyň
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V  tradiční den 28.12. 2019 se uskutečnil, jak jsem již 
zmínil, jubilejní 20. ročník O NEJLEPŠÍHO DOLNĚMČANA 
ve  stolním tenise, který se hraje pod záštitou starosty obce 
Ing. Františka Hajdůcha. Turnaje se zúčastnili nejlepší současní 
hráči a odchovanci našeho oddílu. 20. ročník vyhrál Miroslav 
Janča, nynější jednička oddílu, který porazil ve finále v poměru 
3:0, mladého nadějného Antonína Uhra. Další pořadí turnaje 
3 – Jan Sadílek, 4 – Dušan Kubeš, 5 – Josef Kolísek, 6 – Ivo 
Mikulec, 7 – Jan Ježek, 8 – Luděk Jančář. Vyhlašování výsledků 
a ocenění účastníků se chopil starosta Ing. František Hajdůch, 
který vítězi předal již tradiční litr slivovice.

Jakožto pořadatelé zmiňovaných turnajů máme velkou 
radost, že se na turnajích objevilo tolik zájemců o stolní tenis 
a do budoucna doufáme, že účast bude minimálně stejná, ne-li 
větší.

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

za KST Dolní Němčí
Josef Kolísek

Vítěz 19. ročníku se starostou

Společné foto nej. neregistr. mužů a veteránů

Vítěz turnaje veteránů Zdeněk Kadlček

20. ročník, 8 nejlepších Dolněmčanů

Finálové utkání mezi M. Jančou a A. Uhrem
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FK Dolní Němčí
Mladší a starší přípravky po skončení podzimní 

části začaly v  listopadu trénovat v  tělocvičně 
základní školy Dolní Němčí. V prosinci a v lednu se 
zúčastnily halového turnaje v  Hluku.  I  nadále se 
připravují na jarní část v tělocvičně základní školy. 
Zpestřením byla návštěva Davida Juráska ml., který 
je v druholigovém kádru FC Zbrojovka Brno. Pro 
mladší hráče přinesl kartičky s věnováním. Davide, 
děkujeme a  přejeme ti hodně štěstí a  úspěchu 
ve tvé fotbalové kariéře. Další zajímavou návštěvou 
a  hodinový trénink pro kluky připravil Pavel 
Tomanec, který je dlouholetým trenérem zápasu 
v Nivnici. Pavle děkujeme.

Staří páni se zúčastnili v  listopadu 
2019 halového turnaje v  Hluku, kde 
bojovali s  týmy: Spartak Hluk, Vlčnov, 
UH. Brod, FK Dolní Němčí. V  tomto 
halovém měření sil skončili na  pěkném 
druhém místě. GRATULUJEME.

FK Dolní Němčí již tradičně pořádá 
přes vánoční svátky turnaj ve  stolním 
tenise, kde se zúčastnili trenéři, vedoucí 
a výbor FK Dolní Němčí. Nasazení všech 
účastníku bylo vysoké. První v  turnaji 
skončil Zdeněk Kadlček. Všem ostatním 
účastníkům za  sportovní výkony 
blahopřejeme a těšíme se již na příští rok. 

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

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

 
    Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem.

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

INZERCE
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. Pozvánka na připravované akce   
     BŘEZEN – ČERVEN 2020

20. 3. –  Divadlo – Biomatka – kulturní dům
22. 3. –  Netradiční cukrárna  - kulturní dům
30. 3. – 3. 5. – „Ne ruka, to duše maluje“- výstava obrazů  
 v knihovně
  4. 4. –  Ukliďme Česko
  5. 4. –  Velikonoční výstava  - kulturní dům
25. 4. –  Předhodové zpívání MPS Dolněmčané – kult. dům
26. 4. –  Retro odpoledne – kulturní dům
  1. 5. –  Hodová zábava – skupina Křídla – kulturní dům
  2. – 3. 5. – Hody s právem 
10. 5. –  Koncert žáků ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí – kult. dům
16. 5. –  Košt vína – kulturní dům
30. 5. –  Memoriál Karla Bartoše v šachu – kulturní dům
  6. 6. –  Dětský den 
20. 6. –  Pečení chleba na Muzeu
20. 6. –  Zulka Cup – Memoriál Josefa Přikryla

Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 31. 5. 2020.

.  POZVÁNKA na 10. zasedání 
 Zastupitelstva obce Dolní Němčí

    11. 6. 2020 v 19.00 hodin v přísálí kulturního domu.

Čas hojí rány, čas slzy osuší, 
klid a lásku vnese do duší,
abychom mohli i s úsměvem 
vzpomínat.

Je to již 15 let co nás opustil 
Marek Daněk. S láskou vzpomínají 
tatínek, bratr a všichni, co ho znali 
a měli ho rádi.

Vzpomínáme
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Polonéza

Valentýnské  pletení  v  knihovně

Tříkrálová  sbírka

Tříkrálový  pochod  kolem  obce

Otvírání  betléma

Děkanátní  krojový  ples

Farní  ples


