Vážení spoluobčané,
nemůžu začít tento svůj úvodník jinak než slovem, které se
do našeho slovníku dostalo přesně před rokem – covid. Během
uplynulých 12 měsíců se situace různě měnila. Než jsme si
stačili uvědomit jaké nebezpečí nám hrozí, byla zamořená celá
republika. Prázdninové a poté i vánoční rozvolnění se ukázalo
jako velká chyba, která nás přivedla k dnešnímu stavu, kdy máme
trvale nouzový stav, zavřené všechny školy a většinu služeb,
omezení pohybu, povinné nošení respirátorů a nařízené testování
ve většině firem. Konečně se ale začíná rozbíhat očkování, které je
snad nadějí na zvládnutí celé pandemie. Její konec je v tomto čase
ještě velmi těžké odhadovat. Proto je nutné i nadále dodržovat
vydaná opatření a být ohleduplní ke svému okolí.
Přes všechny problémy spojené s pandemií, se nezastavil
ani běžný život. Hned první minuty nového roku přinesly víc
vzruchu než je obvyklé v tuto dobu, alespoň pro spoluobčany
bydlící u náměstí v ulici Nivnická. Ti zažili ohňostroj, na který
budou dlouho vzpomínat. Obrovským štěstím v celé situaci
bylo, že i přes nemalé škody na majetku a velký šok postižených,
nedošlo k žádným úrazům. Leden a únor přinesly na poslední
roky neobvyklé množství sněhu jak u nás, tak hlavně ve vyšších
polohách, kde bohužel díky platným opatřením nemohly fungovat
připravované sjezdovky.
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Plynule pokračovaly práce na stavbě tribuny a šaten
na stadionu FK, kde jsou dokončeny omítky a podlahy v 1. patře,
totéž se dokončuje v přízemí. Celá stavba bude dokončena
do konce května. V těchto dnech začínají práce na inženýrských
sítích v ulici Vinohradská a v lokalitě Polní II dokončujeme stavební
řízení a realizační projekt. Tady předpokládáme zahájení prací
v červenci.
Nyní probíhá i obnova liniové zeleně v ulicích Hlucká a Nivnická.
Pracujeme na částečné rekonstrukci suterénu kulturního domu,
kde vzniknou nové sklady krojů a šatny pro účinkující.
Protože Mikroregion Bílé Karpaty byl úspěšný se žádostí
o dotaci na nákup kompostérů, budeme moci v létě tyto předat
zájemcům.
Současná situace a nové zákonné změny mají velmi nepříznivý
vliv na daňové příjmy obcí, které lze velmi těžko odhadovat. Podali
jsme několik žádostí o dotaci na akce (dokončení rekonstrukce
ulice Vinohradská a parkoviště u kulturního domu, skatepark),
které bez dotací nejsme schopni realizovat.
Stejně jako vloni, budou i letošní Velikonoce velmi
pravděpodobně probíhat za značných omezení. Přeji Vám jejich
klidné prožití s nadějí na zlepšení koronovirové situace..
Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Z jednání Rady obce
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Výpis usnesení 49. schůze Rady obce konané dne 8. 12. 2020
v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 49/2020/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje rozpočet ZŠ a ZUŠ Dolní
Němčí na rok 2021.
Usnesení č. 49/2020/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje střednědobý výhled
hospodaření v hlavní a vedlejší činnosti ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
na roky 2022 – 2024.
Usnesení č. 49/2020/04
Rada obce D. Němčí schvaluje rozpočet MŠ D. N. na rok 2021.
Usnesení č. 49/2020/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje střednědobý výhled
hospodaření MŠ Dolní Němčí na roky 2022 – 2024.
Usnesení č. 49/2020/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podání žádosti o dotaci
na projekt ,,Místní komunikace ulice Vinohradská, Dolní
Němčí“ do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
DT 117d8210A Podpora místních komunikací.
Usnesení č. 49/2020/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podání žádostí o dotaci na
projekt ,,Parkoviště, ulice Hlucká, Dolní Němčí“ do
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210C
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury.
Usnesení č. 49/2020/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podání žádostí o dotaci
na projekt ,,SKATEPARK Dolní Němčí“ do podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210H Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Usnesení č. 49/2020/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č: OT-014330060352/001 mezi obcí Dolní Němčí
a E.ON Distribuce, a.s.,České Budějovice.
Usnesení č. 49/2020/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č: OT-014330060351/001 mezi obcí Dolní Němčí
a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice.
Usnesení č. 49/2020/11
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO ke schválení obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Usnesení č. 49/2020/12
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO ke schválení rozpočtové
opatření č.3/2020 obce Dolní Němčí.
Usnesení č. 49/2020/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 12. ZO Dolní
Němčí dne 17. 12. 2020.
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Usnesení č. 49/2020/14
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO ke schválení
mimořádnou odměnu za rok 2020 starostovi a místostarostovi
obce ve výši dvou měsíčních odměn.
Usnesení č. 49/2020/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Pachtovní smlouvu mezi
obcí DN a Agro Okluky, a.s..
Usnesení č. 49/2020/16
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO odkoupit pozemky
v ul. Vinohradská, dle přílohy.
Usnesení č. 49/2020/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu za rok 2020 řediteli
ŽŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
Usnesení č. 49/2020/18
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2021 ve výši
550.000,- Kč s FK Dolní Němčí.
Usnesení č. 49/2020/19
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2021 ve výši
100.000,- Kč s KST Dolní Němčí z.s..
Usnesení č. 49/2020/20
Rada obce Dolní Němčí zamítla návrh k uspořádání ohňostroje
na Nový rok 2021.
Výpis usnesení 50. schůze Rady obce konané dne 12. 1. 2021
v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 50/2021/02
Rada obce D. N. schvaluje zařazení žádosti p. CK, D. N.
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 50/2021/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č.209 v DCHB
Dolní Němčí p. CK, Dolní Němčí od 13. 1. 2021.
Usnesení č. 50/2021/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek pro rok 2021 mezi
obcí DN a RUMPOLD UHB s.r.o. ke smlouvě o svozu a uložení
komunálního a ostatního odpadu na skládku.
Usnesení č. 50/2021/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nájemní smlouvu s Mgr. IR,
na provoz lékárny na adrese Vinohradská 606, DN od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2025.
Usnesení č. 50/2021/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nájemní smlouvu
s MUDr. ES, na provozování ordinace praktického lékaře pro
děti a dorost na adrese Vinohradská 606, DN od 1. 1. 2021
do 31.12. 2025.
Usnesení č. 50/2021/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti ZO ČZS
Dolní Němčí, o.s. do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2021.
3

Usnesení č. 50/2021/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti ČMSPH
Dolní Němčí do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2021.

Usnesení č. 51/2021/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
o nájmu a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
č. K18/01/2021 mezi obcí DN a společností SVK, a.s. UH.

Usnesení č. 50/2021/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přílohu č. 1/2021 ke smlouvě
o poskytování regionálních knihovnických služeb mezi obcí
Dolní Němčí a Knihovnou BBB Uh. Hradiště.

Usnesení č. 51/2021/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu
č. V 18/01/2021 mezi obcí D. N. a společností SVK, a.s. UH.

Usnesení č. 50/2021/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č. OT014330057350/004 o zřízení věcného břemene mezi obcí Dolní
Němčí a EG.D, a.s., Brno.

Usnesení č. 51/2021/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Řád veřejného pohřebiště
obce Dolní Němčí s platností od 2. 2. 2021.

Usnesení č. 50/2021/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č.9001780615
o zřízení odběrného místa pro přípojku VO v ul. Polní II mezi
obcí Dolní Němčí a EG.D, a.s., Černá Pole.
Usnesení č. 50/2021/12
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí zprávu komise ŽP.
Usnesení č. 50/2021/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost p. PT, UH, o prominutí
nájmu movitých věcí v Restauraci Rozkvět od 14. října 2020,
po dobu platnosti vládního nařízení o uzavření provozovny.
Usnesení č. 50/2021/14
Rada obce D. N. schvaluje smlouvu č: OT – 014330053244/001
o zřízení věcného břemene mezi obcí D. N. a EG.D, a.s. Brno.
Výpis usnesení 51. schůze Rady obce konané dne 1. 2. 2021
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 51/2021/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. KD,
Bystřice pod Lop. o přidělení obecního bytu v Dolním Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 51/2021/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu na výrobu
televizních reportáží mezi obcí Dolní Němčí a J. D. Production,
s.r.o., Uh. Hradiště.
Usnesení č. 51/2021/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti
AUDIOHELP z.s. pobočný spolek Uh. Brod, do seznamu
žadatelů o poskytnutí VFP z rozpočtu obce na rok 2021.
Usnesení č. 51/2021/06
Rada obce D. N. schvaluje zařazení žádosti Centrum zdravotně
postižených ZK o.p.s. do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2021.

Usnesení č. 51/2021/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. OT-001040017510/001- MPEL
mezi obcí Dolní Němčí a E.ON Distribuce, a.s., České
Budějovice.
Usnesení č. 51/2021/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení
na rozšíření šaten a skladu krojů v kulturním domě a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem,
kterým je firma SM – smartstav s.r.o., Dolní Němčí.
Výpis usnesení 52. schůze Rady obce konané dne 22. 2. 2021
v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 52/2021/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.M.,
Hluk o přidělení obecního bytu v DN do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 52/2021/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpověď p. JZ, Dolní
Němčí na byt č. 307 v DCHB, ke dni 22.2.2021.
Usnesení č. 52/2021/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. DH,
Bojkovice o přidělení v bytu DCHB D. N. do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 52/2021/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č.203
v DCHB Dolní Němčí p. MM, Záhorovice od 23. 2. 2021.
Usnesení č. 52/2021/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č.307
v DCHB Dolní Němčí p. DH, Bojkovice od 23. 2. 2021.
Usnesení č. 52/2021/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Dětského
národopisného krůžku Dolněmčánek do seznamu žadadelů
o poskytnutí VFP z rozpočtu obce DN na rok 2021.

Usnesení č. 51/2021/07
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost Sociálních služeb UH,
Domova pro seniory Nezdenice o sponzorský dar.

Usnesení č. 52/2021/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti ZO
ČSOP 63/02 Pantoflíček do seznamu žadatelů o poskytnutí
VFP z rozpočtu obce na rok 2021.

Usnesení č. 51/2021/08
Rada obce D. N. schvaluje žádost Římskokatolické farnosti
D. N. o pronájem KD na 14. Farní ples dne 22. 1. 2022.

Usnesení č. 52/2021/11
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit jako
přísedícího u Okresního soudu v Uh. Hradišti p. JM, D. Němčí.
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Usnesení č. 52/2021/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. KZ,
Hluk o koupi stavebního pozemku v lokalitě Polní II. Dolní
Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 52/2021/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Mgr. RS,
Dolní Němčí o koupi stavebního pozemku v lokalitě Polní II.
Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 52/2021/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Ing. MS,
Dolní Němčí o koupi stavebního pozemku v lokalitě Polní II.
Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 52/2021/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. ZS,
Dolní Němčí o koupi stavebního pozemku v lokalitě Polní II.
Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 52/2021/16
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost manželů B., D. Němčí
na prodej pozemků p.č. 882/4 a 882/3 v k.ú. Dolní Němčí.
Usnesení č. 52/2021/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního
domu OMS ČMMJ Uh. Hradiště dne 6. 3. 2021 za účelem
pořádání zkoušek adeptů z myslivosti za podmínky, že konání
umožní aktuální pandemická situace.
Usnesení č. 52/2021/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpověď p. IP z nájmu
hospůdky na Muzeu k 30. 6. 2021 a zároveň schvaluje vyvěšení
záměru na pronájem provozovny od 1. 7. 2021.
Usnesení č. 52/2021/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje plán účetních odpisů obce
Dolní Němčí na rok 2021.
Usnesení č. 52/2021/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční dar ve výši
20.000,- Kč na pořízení gynekologického křesla MUDr. Janu
Pištěkovi, Gynekologická ambulance, Dolní Němčí
Usnesení č. 52/2021/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o partnerství
mezi obcí Dolní Němčí a Partnerství o.p.s., Brno o propagaci
vinařských stezek.
Usnesení č. 52/2021/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového
řízení na ,, Obnova liniové zeleně v ul. Hlucká a Nivnická
– 1 etapa“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem, firmou FLORSTYL s.r.o., Kunovice.
Usnesení č. 52/2021/24
Rada obce Dolní Němčí schvaluje návrh PhDr. Petra
Slintáka na zpracování dokumentárního filmu o dolněmčanské
svatbě a její proměně napříč desetiletími, který zrealizuje
ve spolupráci s muzeem J.A.K. Uh. Brod.
Usnesení č. 52/2021/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
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o zbudování stavby a o úhradě nákladů na stavbu ZTV
Vinohradská, Dolní Němčí.
Usnesení č. 52/2021/26
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření provozu MŠ
Dolní Němčí v době hlavních prázdnin v termínu od 19. 7.
2021 do 13. 8. 2021.
Usnesení č. 52/2021/27
Rada obce Dolní Němčí schvaluje závěrečný účet v MŠ
Dolní Němčí za rok 2020 a převedení hospodářského výsledku
ve výši 2 924,66 Kč do rezervního fondu.
Usnesení č. 52/2021/28
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nákup 260 kusů sedaček
na tribunu stadionu FK Dolní Němčí od firmy SEDASPORT,
s.r.o., Myjava a dvou kusů střídaček od firmy Sekvoia s.r.o.,
Senica a pověřuje starostu zajištěním jejich nákupu.
Výpis usnesení 53. schůze Rady obce konané dne 25. 2.
2021 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 53/2021/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. JB, Hluk
o přidělení v bytu DCHB Dolním Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 53/2021/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 304 v DCHB
Dolní Němčí p. JB, Hluk od 26. 2. 2021.

Skládky v obci a jejich úklid
V roce 2019 požádal místostarosta komisi životního
prostředí o zmapování skládek v obci. Skládek, tedy všeho
co se nachází na veřejném prostranství – dřevo, stavební
materiály, odpady, autovraky apod. Pochopitelně nejvíce bylo
stavebních materiálů a palivového dřeva. Po předání inventury
na obec začali její pracovníci jednání o uklizení skládek. Bylo
to mnoho dohledávání majitelů, někdy až detektivního, ale také
mnoho komunikace s občany – majiteli skládek – o uklizení
skládek. Po dvou letech provedla komise opakovanou kontrolu
a konstatuje, že víc jak polovina skládek byla uklizena.
V souvislosti se skládkami je nutné si také uvědomit, že
veřejné prostranství, na kterém se skládky nacházejí může být
jak na obecním pozemku, ale také na soukromém pozemku.
Obec proto postupně vykupuje pozemky, které jsou veřejným
prostorem od občanů. Je pravda, že v současné době jsou
ve vlastnictví občanů pozemky nejen předzahrádek, ale
i mnohých chodníků a dokonce i některých ulic.
Většina občanů má u domů dvory a zahrady, takže může
materiál z ulic uklidit, i byť by se skládka nacházela na jejich
vlastním pozemku, ale bohužel na veřejném prostranství.
Ing. Miloš Šťastný, komise životního prostředí
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Sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021 v České republice
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, bude na celém území
České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března
2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout
zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

. Sčítání podléhá:

- každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území
České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90
dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl,
doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
- každá další fyzická osoba, která je na území České republiky
v rozhodný den přítomna,
- každý dům (i neobydlený) a každý další byt (i neobydlený)
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou
v České republice na dobu kratší než 90 dnů (např. turisté),
a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení,
zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický
úřad. Pro potřeby sčítání přebírá údaje z informačního systéme
veřejné správy podle § 7 zákona. Na přípravě a provedení sčítání
ČSÚ spolupracuje s dodavatelem terénních prací a ústředními
správnímu úřady uvedenými v zákoně.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem
do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je každá plně
svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu,
která není plně svéprávná, nedovršila věku 18 let, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná
osoba oprávněná za ni jednat podle občanského zákoníku.
Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním sčítacího
formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu poskytne jeho
uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo
správce.
Povinná osoba poskytne údaje jich zápisem do sčítacího
formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27.
března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním
došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích
obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce proukáže průkazem sčítacího
komisaře, případně na požádání povinné osoby též svým
občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
6

sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. ČSÚ je podle zákona
oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce na poště
nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle zdarma
na adresu P. O. Boxu sčítání nebo jej doručí na kontaktní místo
sčítání, nejpozději do 11. května 2021. Úřad je podle zákona
oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením
o evropské statistice, GDPR a dalšími právními předpisy. Tyto
údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti
se zpracováním výsledků seznámí s individuálními nebo
osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost.
ČSÚ žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním
sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.

. Průběh sčítání

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26.
na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online
prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.
scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má
zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťujíc sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ
v součinnosti s českou poštou a hlavní hygieničkou České
republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých
dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími
komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností
bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování
doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu).
Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat
s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete
obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek
České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech
České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Pobočka v Dolním Němčí není na seznamu kontaktních
míst.
Nejbližší pobočky: (Nivnice, Uherský brod, Hluk, Kunovice,
Uherské Hradiště)
Seznam všech kontaktních míst České pošty, ČSÚ a kontaktů
https://scitani.ceskaposta.cz
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných
pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého
statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace
o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat
listinné formuláře.

. Přínos sčítání

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě
programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší
dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují
činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování
výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku
ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz
Dolněmčanský zpravodaj

ODPADY v Dolním Němčí
Obce jsou na základě zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v případě komunálního
odpadu zejména povinny:
- Plnit roli původce komunálního odpadu
- Přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti
nepodnikajících fyzických osob
- Určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň
nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu,
jedlých olejů a tuků – všechno lze řádně předat v provozní době na sběrném
dvoře, anebo na 11 stanovištích (různých nádob na odpad) umístěných po obci.
V roce 2019 jsme vyprodukovali v komunálním odpadu (popelnice) 529,4 tun, což
činí 178 kg na obyvatele a v roce 2020 to bylo již 559,2 tun odpadu což bylo 188 kg
na obyvatele. Objemný odpad ze sběrného dvora za rok 2019 činil 150 tun a v roce
2020 to je 189 tun odpadu. V komoditě beton a suť jsme v roce 2019 vyprodukovali
134 tun a v roce 2020 to bylo 177 tun odpadu. Od roku 2022 dojde ke změně obecně
závazné vyhlášky o odpadech a tím určitě i ke změně poplatku.
Vedení obce si váží toho, že občané třídí odpad a nekončí to nikde na černých
skládkách. Na druhou stranu chování naší mládeže není uspokojující. Hlavně ve večerních hodinách na různých místech (kolem
nákupního střediska, u altánků na cyklostezkách, pod garážemi v ulici Na Kopečku atd.) mládež značně znečišťuje tato veřejná
prostranství, kde obec zbytečně vynakládá nemalé prostředky na jejich odstranění. Jedná se i o nezletilé děti, a proto prosíme
jejich rodiče, aby své děti řádně poučili, jak se mají na veřejnosti chovat. A prosíme všechny občany naší obce, aby k tomuto
chování nebyli lhostejní.
S okamžitou platností ukončujeme výdej plechových popelnic z důvodu nedávného zahoření sběrného vozu. Stalo se tak
po neodpovědném vysypání žhavého popela do popelnice a tím, že se jedná o komunální směsný odpad, došlo k jeho vznícení.
Do plastových nádob lze dávat pouze vychladlý popel.
Dalším významným odpadem, který znečišťuje naši obec, jsou psí exkrementy. Lze asi konstatovat, že právě pokálené ulice,
parky a dětská hřiště vyvolávají největší nevoli veřejnosti. Volné pobíhání psů na nevhodných místech – do této kategorie patří
nejen výše zmíněná dětská hřiště, ale řada dalších míst (katastr honitby Dolní Němčí atd.).
Leckdo si myslí, že pes je jeho majetkem a že nikdo nemá právo ho omezovat v tom, co se svým majetkem dělá. Skutečnost je
trochu jiná, protože existují předpisy, které upravují podmínky související s držením psů.
- Na základě zákona o přestupcích může být pokutou ve výši až 20 000,- Kč potrestán ten, kdo se dopustí přestupku proti
veřejnému pořádku a např. neuklidí exkrementy svého psa. Při opakovaném přestupku může být pokuta ještě vyšší.
- Existuje povinnost platit poplatek za psa. Opírá se o Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Dle ustanovení
§ 2 tohoto zákona se platí poplatek ze psů starších 3 měsíců.
místostarosta obce Josef Tinka
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2019-2020 (porovnání obce Dolní Němčí a Vlčnov)
SPECIFIKACE
ODPADŮ
Směsný
komunální odpad
– popelnice
Množství/1 obyv.
Objemný odpad
Papír
Plasty, náp. kart.
Sklo
Kovy
Odpad-hřbitov
Biologicky
rozložit. odpad
Nebezp. odpad
Dřevo
Stavební odpad
Textil a oděvy
CELKOVÉ
MNOŽSTVÍ
ODPADŮ
NÁKLADY
V ODPADOVÉM
HOSPODÁŘSTVÍ
PŘÍJMY
V ODPADOVÉM
HOSPODÁŘSTVÍ
Občané +
rekreační objekty
Kovy + zpětný
odběr elektro
EKO-KOM
PŘÍJMY CELKEM
ROZDÍL
NÁKLADŮ
A PŘÍJMŮ

MNOŽSTVÍ
VYPRODUKOVANÉHO
ODPADU OBCE
DOLNÍ NĚMČÍ 2019
529,389 t

MNOŽSTVÍ
VYPRODUKOVANÉHO
ODPADU OBCE
VLČNOV 2019
467,780 t

MNOŽSTVÍ
VYPRODUKOVANÉHO
ODPADU OBCE
DOLNÍ NĚMČÍ 2020
559, 136 t

MNOŽSTVÍ
VYPRODUKOVANÉHO
ODPADU OBCE
VLČNOV 2020
526,597 t

Množství/1 obyv.

Množství/1 obyv.

Množství/1 obyv.

Množství/1 obyv.

146,130 t
10,70 t
27,374 t
27,850 t
17,320 t
13,820 t
52,270 t

172,966 t
54,663 t
48,469 t
34,620 t
32,550 t
15,120 t
29,880 t

189,400 t
9,282 t
27,712 t
40,265 t
34,680 t
13,950 t
80,680 t

177,360 t
54,663 t
46,987 t
40,160 t
36,280 t
17,740 t
29,420 t

5,815 t
28,920 t
148,360 t
8,364 t

5,643 t
75,610 t
188,690 t
9,956 t

1,572 t
23,480 t
177, 070 t
8,430 t

8,264 t
102,570 t
2 723,000 t
8,557 t

178 kg

154 kg

188 kg

175 kg

1 015,620 t

1 135,947 t

1 165,657 t

3 771,598 t

2 817 437 Kč

2 876 693 Kč

2 976 454 Kč

3 410 541 Kč

1 694 423 Kč

1 095 174 Kč

1 834 035 Kč

1 543 169 Kč

49 476 Kč

73 289 Kč

75 736 Kč

94 518 Kč

217 476 Kč

1 961 375 Kč
856 062 Kč

494 429 Kč

1 662 892 Kč
1 213 801 Kč

Covid -19 v DN
Od začátku epidemie v březnu 2020 do dnešního dne 12. 3.
2021 bylo pozitivně testováno 379 lidí.
V nemocnici bylo hospitalizováno 25 lidí a bohužel doposud
zemřely na tuto nemoc 4 naši spoluobčané.
Na konci října se počet nakažených v naší obci vyhoupl
až na 102, a pak v listopadu počet nakažených začal klesat
a sestupnou tendenci měl až do půlky prosince. V lednu opět
začal mírný nárust, kdy v půlce ledna byl zaznamenám počet
44 pozitivně testovaných lidí. Konec ledna a celý únor měl
sestupnou tendenci, kdy nejmenší počet byl 4 a se začátkem
března zaznamenáváme opět vzestup, kdy ke dni 12. 3. 2021 je
počet nakažených 13.
čerpáno z ÚZIS

219 930 Kč

2 129 701 Kč
846 753 Kč

379 314 Kč

2 017 001 Kč
1 393 540 Kč

. STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2020
Počet obyvatel k 1. 1. 2021 je 2982, z toho je 49
cizinců s různým typem pobytu na území obce.
					muži ženy
Počet narození:
31
14
17
Počet úmrtí:		 34
17
17
Nejčastější jména:
Antonín 89 Marie 170
			
Josef
85 Ludmila 87
				
Petr
76 Jana
56
		
Nejstarší občan naší obce letos oslaví 96 let.
Nejstarší občanka naší obce letos oslaví 97 let.

Návrat domů
Každý člověk dělá v životě malá, ale i velká, zásadní
rozhodnutí. Život je dlouhý a změny jsou nedílnou součástí.
Najít v sobě však sílu, poslechnout srdce a udělat rázný krok,
chce mít odvahu. A tu našel náš rodák Luďa Daněk, který se
rozhodl vrátit se po několika letech v zahraničí zpět domů.
Své dětství a mládí prožil v ulicích naší obce, ale čas ho zavál
až do Švýcarska. Co vše za tu dobu prožil, co ho život naučil
a k čemu dospěl – to vám přiblíží v následujícím článku.
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Z

ačátky v Dolním Němčí

Já byl obyčejný kluk. Nijak jsem nevynikal. Možná tak
nějakou lotrovinou v partě. Dětství jsme prožívali ve hrách,
na ulici a bylo to fajn. Ve škole to bylo horší. Byl jsem ten,
co nikdy neměl penál v pořádku a zaměstnával se kreslením
po deskách sešitů, obalech a nekonečným sněním. V hlavě rock
a motorky. Prostě normální kluk.

C

esta do Švýcarska

Vyučil jsem se instalatérem. Kupodivu až na známky
z chování, jsem měl v učení docela hezké výsledky. Já byl v učení
slušný žák. Ano, občas se povedla nechtěná příhoda a byla
z toho i trojka z chování. Můj otec hodně cestoval za prací. No
a jablko nepadlo daleko od stromu. Já si v třetím ročníku udělal
státní svářečské zkoušky, a to nastartovalo moje cestování. Měl
jsem štěstí. V té době, těsně po revoluci, se na práci do zahraničí
dostali jen staří machři z podniku. Mě poslali v osmnácti
letech na třítýdenní záskok do Německa a nechali si mě tam
šest let. Také jsem strávil tři krásné roky ve Španělsku a spoustu
kratších pobytů různě po Evropě. V době ekonomické krize
jsem se dostal na doporučení do Švýcarska a zůstal tam 12 let.

MyWed první místo v hodnocení svatebních fotografů
v hlavním městě Švýcarska Bernu a poté i celkově ve Švýcarsku.
Byl jsem Členem ISPWP a velmi si vážím ocenění za svatební
fotografii v roce 2017, kdy jsem se dostal do finále TOP 10
svatebních fotografií na světě.

F

otografování

Za to že jsem se dostal k fotografování, může Ferrari.
Byl jsem se svojí ženou, v té době ještě přítelkyní, na Ferrari
show. Malým foťákem jsem si fotil ty závoďáky a vyráběl
na displeji malé tečky na obrovské závodní dráze. Tehdy
zazněla osudná věta mé manželky: „Myslím, že by to chtělo
lepší foťák.“ No a zanedlouho se mi na krku houpala nová
zrcadlovka. Fotografování mě doslova pohltilo a já fotoaparát
už nepustil z ruky. Začal jsem se probouzet před svítáním,
chodit ven před západem slunce, vzdělávat se, jak jen to šlo,
investovat do techniky a hledat směr. Byl jsem v přírodě každý
den a lovil snímky. Moje krajinky začaly vyhrávat fotosoutěže
po Švýcarsku i zahraničí. Ale já cítil, že potřebuji víc akce. Můj
šéf mě v práci požádal, jestli bych mu fotil svatbu. To byla velká
výzva a ty já miluji. Fotografie se líbily a zanedlouho se ozvali
další zájemci. Měl jsem obrovské štěstí, když si mé práce všiml
velmi úspěšný švýcarský svatební fotograf pan Frank Hedrich
a já se stal jeho zaměstnancem. To mi umožnilo proniknout
do světové profesionální svatební fotografie. Dělali jsme přes
100 svateb za rok. On tehdy řekl, že fotografuji srdcem. Asi ano,
opravdu jsem nehleděl na čas a dělal svatební fotky po celém
Švýcarsku. Přišla však chvíle, kdy jsem cítil, že bych se chtěl
seberealizovat a mít víc svobody ve vlastní tvorbě. Začal jsem
fotit svatby sám a rozjel se i do Španělska a Německa. Přicházeli
poptávky z Anglie, Francie. Přijeli za mnou snoubenci dokonce
z Číny a z Tahiti. Brzy jsem obsadil na mezinárodním serveru
Dolněmčanský zpravodaj

R

odina

Než se člověk rozhodne pro život v zahraničí, měl by si
to pořádně promyslet. Já byl mladý, teprve čerstvě ženatý, když
jsem vyjel poprvé do Německa. Bohužel jak to chodí, radost
z příležitosti rodině finančně přilepšit, vystřídal později smutek
z rozvodu. Naštěstí všechno proběhlo v poklidu a moje dvě,
teď už dospělé děti zůstaly blízko mě. Ještě když jsem pracoval
9

ve Španělsku, seznámil jsem se s mojí nynější milovanou
ženou. Ta neváhala a jela se mnou do Švýcarska. Tam se nám
narodila dcera a společně jsme tam 8 let žili v krásném městě
pod Alpami Thun.

D

ůvod návratu domů

Důvod je jednoduchý. Jsem patriot. Já miluji naši
krásnou Moravu. Mám tady rodinu. Tady u nás v Dolním
Němčí je hezky. Žena si tu našla práci, dcerka tu chodí do školy
a už má své kamarádky a kamarády. Moje dospělé děti bydlí
blízko. Co víc si přát.

A

co dál

Co dál? Žít s rodinou, pracovat a bavit se. Máme další
členku rodiny, naši husky slečnu Máju. Ta mě doprovází na foto
toulkách po okolí, což je mým velkým koníčkem. Rád si s kapelou
zabrnkám na kytaru u nějaké místní příležitosti. Mám zatím
dost energie a chuti vytvořit si podmínky pro podnikání i tady
doma. Sice občas ještě vyjedu fotografovat svatbu do Švýcarska,
ale žít už chci tady. I přes nynější krizi, kdy se lidi do svateb či
celkem fotografování nehrnou, ničeho se nebojím. Umím stále
práci se svářečkou a kovem. Fotografování mi zůstane třeba jen
jako koníček a zdroj pro umělecké vyjádření, kde už mi bylo
přiděleno za moji fine art fotografii čestné uznání IPA, což je
asi nejprestižnější celosvětová fotografická soutěž. Určitě bych
chtěl realizovat nějaké výstavy. Je to výzva budoucna.
Je to příběh jednoho z nás. Člověka, který část svého života
strávil v zahraničí, ale přesto byl srdcem stále doma. Nyní
nastal životní zlom, velké rozhodnutí o své budoucnosti.
Oželel všechna lákadla světa, vrátil se a začal nový život doma,
s rodinou, mezi námi v Dolním Němčí. A jaká bude jeho další
cesta, uvidíme. Stále sedí v rozjetém vlaku a nemusí to být
„konečná“ nebo ano?
Ludvík Daněk, Jana Fibichrová
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ZŠ a ZUŠ
Letošní školní rok je z pohledu vyučování ve škole opět
zvláštní. Žáci i učitelé sice 1. září výuku ve třídách slavnostně
zahájili, ale hned 14. října se z důvodu pandemie koronaviru
opět všichni museli vrátit k distanční výuce. To trvalo do 18.
listopadu, kdy nastoupili do škol žáci prvních a druhých tříd.
Do lavic se po několika týdnech výuky na dálku vrátili 30.
listopadu žáci devátých tříd a ostatní žáci druhého stupně
se učili rotačně:- týden distanční výuka, týden prezenční.
Po vánočních prázdninách se z důvodu špatné epidemiologické
situace vrátili do lavic jenom žáci prvních a druhých tříd a tento
stav přetrvává do dnešních dnů.
Všichni jsme se této situaci museli přizpůsobit. Z celkového
hodnocení za první pololetí vidíme, že situace je podstatně
lepší než na jaře. Škola umožnila asi 40 žákům, kteří měli
problém s technikou, zapůjčení tabletů a počítačů. V současné
době žádný z žáků nemá problém s komunikací kvůli technice.
Pokud ano, stále má možnost si notebook nebo tablet zapůjčit.
Výuka probíhá formou každodenního připojení vyučujících
a žáků. V průměru vychází žákům prvního stupně tři hodiny
denně a žákům druhého stupně čtyři hodiny denně. Distančně
od ledna vyučujeme všechny předměty kromě výtvarné,
hudební, tělesné výchovy, praktických činností a volitelných
předmětů.
V online hodinách se vyučující věnují novému učivu, ale
i opakování. Hodně jsou využívané kvízy, testy, které žáci dělají
online. Pedagogové ve výuce využívají nejenom výklad a zápisy
nové látky, ale taky prezentace, práce s tabulí, grafickým
tabletem, kdy žáci vidí, co učitel na tabuli píše, a i oni ho můžou
doplňovat.
Domácí práce je pak zaměřená na procvičování učiva.
Probíhá taky příprava deváťáků na přijímací zkoušky
prostřednictvím cvičení z matematiky a jazyka českého.
Všichni cítíme, že tento styl výuky nemůže nahradit
každodenní kontakt a výuku ve třídách. Spoustě žáků systém
vyhovuje, mohou si plánovat a organizovat čas, vyhovuje
jim domácí pohodlí. jsou ale i takoví, kteří toho zneužívají,
na hodiny se nepřipojí, zapomenou, tvrdí, že jim nefunguje
technika atd.
Vidíme ale, že i v této situaci najdeme pozitivní věc. Žáci se
naučili být samostatnější, naučili se více pracovat s technikou
a spousta z nich si zaslouží za práci velkou pochvalu. Určitě
musíme poděkovat i rodičům, kteří se snaží svým dětem
pomáhat.
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a slov, sestavování puzzle tvarů písmen, poznávání psacích
tvarů písmen, tak to se nám všechno dařilo. Kdo získal 5 klíčů
vstoupil, do „Země čtení „a byl slavnostně pasován na čtenáře.
Prvňáčci si s radostí odnesli pamětní list, slabikář a sladkou
odměnu.
Mgr. Petra Mlýnková

. Vycházka ke krmelci

Snažíme se žáky podporovat, motivovat a připravit tak, aby
jejich návrat do lavic proběhl co nejlépe.
Abychom zjistili „spokojenost“ s distanční výukou, měli
všichni žáci od 3. ročníku a jejich rodiče možnost odpovědět
na otázky týkající se DV v dotazníku, který obdrželi v polovině
února. V současné době odpovědi vyhodnocujeme a se závěry
vás seznámíme v dalším čísle zpravodaje.
Mgr. Milan Kvasnička, Mgr. Ľubica Ježková

V pátek 8. ledna jsme se s prvňáčky vydali ke krmelci nad
vodárnou, abychom přilepšili volně žijící zvěři. Děti zvířátkům
přinesly jablka, mrkev, řepu, kukuřici, kaštany, obilí, seno,
granule a sůl kamennou. Během procházky jsme pozorovali
stopy zvěře a na poli jsme zahlédli velké stádo srnek. Rozhlédli
jsme se po okolí a viděli jsme zasněženou Velkou Javořinu
a další kopce Bílých Karpat. Dětem se zimní vycházka líbila
a do školy se vrátily s dobrým pocitem.
Mgr. K. Pavelková, Mgr. P. Mlýnková

. Slavnost slabikáře třída 1.A

V úterý 24. listopadu se v 1. A uskutečnila Slavnost slabikáře.
Bohužel se této akce tentokrát nemohli zúčastnit i rodiče, aby se
přesvědčili, co všechno prvňáčci umí. Žáčci recitovali básničky,
které se naučili k probraným písmenům a plnili zadané úkoly.
Děti pracovaly na interaktivní tabuli, četly slabiky a slova,
skládaly slova ze skládací abecedy, spojovaly slabiky do slov
a ve dvojici lepily a vykreslovaly rozstříhaná obrázková
písmena. Po splnění všech úkolů si přečetly dopis, ve kterém
bylo napsáno, kde mají hledat ukrytý klíč ke slabikářům. Pak
nastala ta očekávaná chvíle - předávání slabikářů. Děti byly ze
slabikáře nadšené a vložily si do něj záložku, kterou si vyrobily.
Doufám, že se jim ze slabikáře bude dobře číst!
Slavnost se dětem moc líbila. Za odměnu dostaly také
pamětní listy a malou sladkost.
Mgr. Kamila Pavelková

. Slavnost slabikáře třída 1.B

Ve stejný den začala i naše výuka netradičně: hledáním
klíčů od“ Země čtení“. Ověřovali jsme si, co jsme se za tři
měsíce naučili, plnili různé úkoly a získávali klíče k odemčení
zámků. Přednes básniček a říkanek, čtení a skládání slabik
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Z činnosti ZUŠ od prosince 2020 do února 2021
Naše ohlédnutí za činností ZUŠ bychom začali v prosinci
2020, kdy byla obnovena prezenční výuka všech jednotlivých
oborů a všichni byli velmi rádi, že se opět mohou vidět, slyšet,
vzájemně tvořit a jednoduše být spolu. Vzhledem k situaci se
v prosinci neuskutečnila Vánoční výstava a Akademie pro žáky
a učitele ZŠ. Podařilo se nám ovšem, za spolupráce rodičů,
vytvořit malý online Vánoční koncert, na kterém vystoupili
žáci hudebního oboru, kteří se svými vyučujícími nacvičili
jednotlivé skladbičky. Za pomoci svých rodičů poté žáci
natočili domácí videa, která byla následně upravena a vložena
na stránky školy, v podobě Vánočního koncertu. Děti opravdu
hezky zahrály, vytvořily si doma krásné vánoční prostředí
a svátečně se oblékly, aby mohly udělat radost rodičům,
vyučujícím, ale i široké veřejnosti. Další velkou radostí
bylo natočení prosincových videí tanečního oboru. Paní
učitelka Veronika Kaštánková nacvičila během výuky krátké
choreografie v krásných kostýmech, které následně natočila

a vytvořila tak malé dárky pro rodiče, ke kterým ještě přidala
krásné fotografie děvčat v podobě vánočních vloček.
V lednu bohužel nebyla obnovena prezenční výuka
a vzhledem k opětnému zhoršení pandemické situace bylo
nutné pokračovat distančně. Tato situace se nezlepšila ani
v únoru. V oboru hudebním pokračovala výuka nejčastěji
formou videohovorů a videokonferencí přes aplikace
Messenger, Whats App, Jitsi Meet, Google Meet, Zoom, Skype,
Microsoft Teams, Bakaláři, email, nebo telefonický hovor.
Jednotlivé videohovory byly doplňovány o různé nahrávky
ze stran žáků i učitelů a rovněž docházelo k zasílání notového
matriálu, videozáznamů či odkazů k poslechu skladeb
na různých kanálech.

V oboru výtvarném probíhala distanční výuka přes
Bakaláře, kde měly děti vždy zadán úkol, vysvětlenou techniku
a postup práce. Také měly přiloženy ukázky hotových prací
nebo videa k dané tématice. Děti byly šikovné a tvořivé
a hotové práce zasílaly formou fotografií a paní učitelka jim
opět poskytovala zpětnou vazbu, co se jim podařilo, co by
mohly ještě vylepšit a jak. Každý dostal za svou práci kromě
známky i velkou pochvalu. Zimní měsíce přinesly spoustu
zajímavých námětů: Kresba Tří králů - děti byly motivovány
vánočními svátky a obdobím Tří králů. Měly za úkol nakreslit
postavy králů. Nejstarší děti měly použít černobílou kresbu,
zaměřit se na prokreslení detailů a využít při kresbě grafické
textury. Mladší děti si mohly zvolit barevnou kresbu, nebo
malbu. Postavy v pohybu - první sníh měl motivovat naše malé
výtvarníky k další práci, a to kresbě zimních radovánek. Motiv
12
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si mohli zvolit sami, pouze museli do svého námětu zapojit
postavy v pohybu. Pro starší měla být kresba opět černobílá,
tužkou nebo centropenem. Děti měly vyjádřit kontrast mezi
bílým sněhem a oblohou a opět měly využít grafických textur
a dále měly správně rozvrhnout motiv na plochu papíru.
Nejmenší opět kresbu prováděly spontánně za pomocí pastelek.
Kouzlení s barvami – malba na hladině mléka, malba barevným
lepidlem - tento úkol byl velmi kreativní. Děti si na něm měly
vyzkoušet účinky a změny barev při spojování a promíchávání
barev. Malba na hladině mléka – trochu mléka se dalo do talíře,
na tuto mléčnou plochu se nakapala tekutá barva žlutá, modrá
a červená. Do každé barevné kapky se káplo trochu jaru
a barvy se rozběhly po hladině a vzájemně se promíchávaly.
Děti pozorovaly vzájemné prolínání základních barev a vznik
dalších odstínů jejich mísením. Barevné lepidlo – trochu lepidla
Herkules se nalilo do malých kelímků a přidala se k nim barva,
buď tekutá potravinářská, nebo tempera, nebo anilinová barva.
Jednoduchý obrázek se dal do folie a obarveným lepidlem se
vymaloval. Po uschnutí se opatrně sloupnul, trochu navlhčil
vodou a přilepil ne sklo, zrcadlo nebo okno. K dalším námětům
patřila malba ledního medvěda temperovými barvami nebo
akvarelem, vytváření květin a stromů otiskováním barvy
různými materiály nebo volná tvorba na dané téma.

Dolněmčanský zpravodaj

V oboru tanečním paní učitelka opět využila k online
tanečním diskuzím s děvčaty Google Meet, vybídla je rovněž
k tvorbě vlastních videí v jejich zvoleném termínu. Pro účely
vkládání jednotlivých videí či fotografií byl používán osvědčený
účet na www.zonerama.com. Zde našla děvčata přivítání,
rozcvičku a také cvičení dle ročníků. Byly zde vkládány
i jednotlivé fotografie z domácího prostředí. Děvčata během
distanční výuky posilovala držení těla výskoky v různých
pozicích. Protažení celého těla bylo i nadále na každodenním
pořádku. Děvčata si vedou deník, kde si vše zapisují. Jako
zpestření dostala děvčata od paní učitelky sněhovou výzvu postavit svoji kamarádku - tanečnici ze sněhu. Výsledkem byly
krásné fotografie sněhuláků s našimi tanečnicemi v krásných
pózách.
A jak se
dařilo v oboru
literárnědramatickém?
Zde probíhala
skupinová
i individuální
výuka pomocí
aplikace
Messenger.
Po Vánocích
se distanční
výuka
tentokrát
začala
odehrávat
v duchu
experimentu.
Děti s paní
učitelkou
zkoušely, co
vše se dá
v obývacím pokoji dělat. Zkoušely pohybové hry, hry na sochy
i jednoduché hry ve stylu Kuba řekl a věřte nebo ne, šlo to.
S velkými dětmi probíhaly hry na spisovatele a tvořily se
postavy a jejich příběhy a všechny to moc bavilo. Nelenilo se
ani v přednesu. Děti se velmi snažily a moc se všichni těší, až
budou moct svoji práci ukázat.
V následujících měsících se činnost v naší ZUŠ zaměří
na přípravu Jarního koncertu, který bychom rádi opět vytvořili
z domácích videí žáků. Vzhledem k tomu, že máme v tomto
školním roce neobvykle velký počet absolventů, budeme
připravovat i 2 Absolventské koncerty, Výchovný koncert pro
13

Z dění v mateřské škole

MŠ a především Akademii, která se v případě příznivé situace
uskuteční v neděli 16. května 2021 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
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Letošní kalendářní rok jsme započali návštěvou kostela sv.
Filipa a Jakuba v Dolním Němčí, kde jsme obdivovaly sestavený
betlém s Ježíškem v Jesličkách. Vánoce jsme si ještě připomněli
Třemi králi, za které se převlékly děti ve svých třídách.
Tuto zimu si děti užily plnými doušky, kdy jim počasí
nadělilo bohatou sněhovou nadílku a tak děti mohly na školní
zahradě postavit nespočet sněhuláků, bobovat se z kopečka
a dovádět na sněhu.
V měsíci únor proběhl v naší mateřské škole karneval,
který z důvodu epidemiologické situace probíhal v každé třídě
zvlášť. Děti se hned po příchodu převlekly do kostýmů, které
si připravily doma s rodiči. Poté měly děti ve svých třídách
nachystaný program plný soutěží, úkolů a hudby. Letošní
karneval byl trochu netradiční než v minulých letech, ale děti
se i tak velice bavily.
Na jaře nás čeká odemykání zahrady, kdy děti Jarní víle
pomohou „zlatými klíči“ odemknout zahradu a tím probudit
stromy a broučky ze zimního spánku. Za splnění jednoduchých
úkolů jarní víla děti odmění sladkou odměnou, kterou si děti
samy najdou na zahradě. Věříme, že tato akce se dětem bude
velice líbit.
Naši předškoláčci se zároveň připravují na zápis do první
třídy základní školy. V březnu je čeká návštěva ZŠ a ZUŠ Dolní
Němčí, kde je bude čekat ukázka školního dne. V průběhu
měsíce duben poté bude probíhat přihlašování dětí ke školní
docházce.
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			r. 2019		r. 2020
Registrovaní uživatelé
		
299		
244
z toho registr. uživatelé do 15 let
93		
66
Nové knihy			
314		
327
Knihovní fond			9591		9918
Výpůjčky			7629		5481
Návštěvníci kulturních akcí
1523		
150
Návštěvníci vzdělávacích akcí
1876		
1065
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, který skýtá možnost výběru knih v hodnotě
6000 Kč (pro rok 2020), 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, Krásný rok, National Geographic,
Zahrádkář, Krimi signál, Svět kuchyní, Svět koupelen, F.O.O.D.,
Automobil revue, 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

Zápis do MŠ Dolní Němčí proběhne 4. 5. 2021 od 8.00 – 10.00
hod. Žádosti o přijetí dítěte do MŠ budou zveřejněny na web.
stránkách nebo si je zákonní zástupci dětí mohou vyzvednout
přímo v mateřské škole. Výdej žádostí bude probíhat po celý
měsíc duben (v provozní době mateřských škol). Budou
přijímány pouze žádosti řádně vyplněné a potvrzené lékařem.
Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte vydá ředitel/ředitelka
mateřské školy do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení.
Upozorňujeme rodiče, že od 1. 9. 2017 je zavedena
povinnost předškolního vzdělávání – povinný poslední rok
před nástupem do základní školy.
Za třídu Motýlci
Lenka Pochylá a Lucie Ondrašíková

V naší knihovně je zavřeno už od října a nemusím tady psát
proč. Protože je to každému člověku víc než jasné. Celý minulý
rok zahýbal s činností nejen knihoven. Stihlo se pár kulturních
akcí, těch vzdělávacích díky cvičení našich nejmenších Žížalek
trošku víc přes prázdniny. Každopádně co se týče návštěvnosti
a výpůjček knih, tak to je snad nejhorší za celou historii.
Tak jako každý rok si v první zpravodaji přiblížíme, jak to
se statistikou je a porovnáme to s rokem 2019.
Dolněmčanský zpravodaj

Beletrie:
King Stephen - Beznaděj
King Stephen – Zelená míle
Vondruška Vlastimil – Spiknutí oběšenců
Katalpa Jakuba – Zuzanin dech
Bauer Jan – Zamilované královny
Sirotková Soňa – U dvora římského krále Josefa
Gillerová-Brezníková Katarína – Jen trochu lásky
Goffa Martin – Děvčátko
Češka Stanislav – Případ mrtvého krále:
		
zločiny na Velké Moravě
Čevenák Juraj – Anděl v podsvětí: Stein a Barbarič pátrají
		
v Plzni po ďábelském vrahovi
Cook Robin – Geneze
Pötzsch Oliver – Kejklíř: životní příběh Johanna
		
Georga Fausta
Ebert Sabine – Meč a koruna. Čtvrtý díl středověké ságy.
		
Srdce z kamene
Byrne Lorna – Nebeská láska
Christie Agatha – Poslední seance
Sunderland Hannah – Skoro úplně normální
Meacham Leila – Vážka
Dětská literatura:
Brown Dan – Divoká symfonie
Horáček Petr – Zvířecí počítání
Naučná literatura:
Winston Sally M. – Brouci v hlavě: jak se zbavit vtíravých
		
myšlenek
Mandžuková Jarmila – Ukliďte v sobě!
Dobšovičová Pintířová Dagmar – Žítkovské bohyně: lidová
		
magie na Moravských Kopanicích
Jana Daňková, knihovnice
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Čas na Krúžek
Zdravím všechny čtenáře dolněmčanského Zpravodaje!
Je tady nový rok a sním pokračování současné pandemie.
Naštěstí můžu říct, že my Krúžkaři jsme zdraví, buď po covidu
nebo ještě bez něj. Ale výrazné životní změny k horšímu nám
pandemie naštěstí nepřinesla. Jako všude ale stále ovlivňuje
náš kulturní život, takže nemám skoro o čem psát. Rozhodli
jsme se to ale nevzdát a i tak vám nabídnout zajímavé čtení.
Bohužel tentokrát nepřijde na novou rubriku Zpověď nováčka.
Věříme však, že obsah rubriky speciál veškeré nedostatky
dožene. Tentokrát nese název Fašankový speciál. Chceme
si v něm připomenout fašankovou atmosféru, kterou jsme
bohužel letos zažít nemohli. Tak jej berte, prosím, s nadhledem
a s nadsázkou.
Tak nasadit brýle, pohodlně se usadit a hurá do čtení!

O

hlédnutí

F

ašankový speciál

Už je to rok, co sa Basa pochovala,
Ale jak na potvoru loni už znovu k životu nepovstala.
A tak to trvá do teď.
Byl to rok neveselý, chmurný,
Tatínci od stárků Stojaspal a Zelinka byli z toho
velice smutní.
Zrušené hody nemohli covidu prominút
že nestačili všecku slivovicu minút
Letos sme nad mrtvolú naší Cecilky nemohli mudrovat
A její plechovú mrtvolu s velkým smutkem pochovat
Nemohli sme sa jí ani jako vždycky postěžovat
Jak sa místní pejskaři se svýma miláčkama neumíjá chovat,
Že ze psama po dědině chodijá ráno a v šeru
a při tom do veřejné zeleně se*ú

Od vydání posledního Zpravodaje se uskutečnila až
jedna akce, hurááá! A to výroční členská schůze. Byla výjimečná
v tom, že se po dvou letech opět volil předseda spolku. S tím
ale vše zajímavé končí, neboť žádná změna nenastala –
zvolena jsem byla opět já. Zájemcům o dění v Krúžku můžu
na vyžádání poslat zápis z výroční schůze. Jo, a pro upřesnění
a vyvrácení případných pomluv o nedodržování zákazu
setkávání dodávám, že celá schůze proběhla ON-LINE! 😊

Stížnost by padla aj na členy Krúžku,
keří sú líní jak veš a nechodijá pravidelně na zkúšky
s výmluvú, že mosijá doma žehlit fjertúšky
(nebo třaslavice)

N

A Dolněmčanom, keří netopijá doma plynem a místo
toho do kotla cpú jiné topivo,
Bysme vzkázali, aby sa chovali poctivo,
že lesti nám chcú zachránit aspoň jednu plíci
(a omezit skleníkové plyny),
tož svoz plastú probíhá jedenkrát v měsíci.

ovinky

I v téhle rubrice máme naštěstí o čem psát i přes
kulturní neaktivnost. Úspěšně se totiž dala do pohybu
výstavba nové KROJÁRKY pro Krúžek. Celá akce probíhá
pod dohledem našeho pana starosty. Součástí projektu je
také výstavba nové oddělené krojárky pro naše Tetičky a také
výstavba zázemí pro případné přespolní účinkující. Využijí se
staré dosud nevyužívané prostory v suterénu kulturního domu.
Na novou krojárku se moc těšíme, protože s ní přijde i oprava
naší kuchyňky ve zkušebně. Udělali jsme si menší brigádu
a celou kuchyňku vyklidili. Konečně nám tedy nebude protékat
kohoutek a třeba poteče i teplá voda 😊

Určitě by přišla řeč aj na problémy globální
Jako je například globální oteplování

Ale stačilo by stěžování
a vlastního litování
Poďme si aj trochu zavzpomínat
A radši srandu připomínat.
Tak například:
Hned po ránu, ještě unavení (v jedenáct
hodin) divili sme sa velice,
Že k nám do dědiny dojela aj televize
Chudák ten,
co za ministranta šel,
byl vybrán z poblíž stojící pětice,
Jako příprava na rozhovor posloužila
slivovice
Aj tak sa trapasu nevyhnul,
Mlel do mikrofonu jednu blbost
za druhů,
Třeba na otázku, jak staré sú naše masky,
Odkázal na rok výroby ještě za svojí
prababky
Tím však natáčecí dobrodružství
nekončilo,
Před kulturákem sa pro kameru
aj zatančilo.
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Nebyla to však žádná sláva,
Mírně řečeno – chyběla tomu šťáva
(Byla to vlastně naše generálka…)
Při průvodu sa toho dost vypilo,
Do smutku nám zatím nebylo.
Krom Dolněmčanské pětky nám hrála aj iná kapela
Rozladěná kytara a ozembuch Kleofáš
Tato dvojka našu Pětku nejednú předčila
Rock band Krúžek – při jejich poslechu si nejednu štamprlu
radši dáš
A už sa blížíme do Vinohradské ulice
Je to teprve půlka trasy
Ale ženicha už bolíjá nožky velice
Tak si sedl na obrubních – očka sa mu už klížijá asi
Co sa to děje u těch čapích hnízd?
Najednou je tam takého davu
Není u nás tolik míst
Kde by opilá maškara cigánky zastavila dopravu
Náš ministrant si večer užíval panáky za dvacku
Když došel opilý dom, dostal pěknú facku
Pro někoho dobré, pro někoho špatné
Že panáky byly na naše poměry až moc levné
Toho, kdo vypil zelenej víc jak vína,
Čekala ráno silná kocovina
A proto nám víno ostalo…
Ale aspoň nám v krku při zkúškách nevyschlo.
Aby naše vyprávění nebylo moc dlúhé
A naša Basa sa neotáčala v truhle
Nepovíme vám o všech činoch hříšných
Na ty sa dostane v rokoch příštích
Za Krúžek Kája Zelinková

MPS Dolněmčané
Kdo by si ještě před rokem mohl představit, že nám
všem, bude tak přirozená aktivita, jakou zpěv lidových písní
na zkouškách a při vystupování, zakázána. Díky bezpečnostním
opatřením se zpěv stal z epidemiologického hlediska vysoce
rizikovou aktivitou. Co s tím? Bohužel se v tomto ohledu nedá
dělat nic moc tak, aby to dávalo smysl. Míra rizika přenosu
nemoci je opravdu vysoká a v případě této nemoci opravdu
nevíme, co tento virus z každým z nás udělá. Nezbývá než
opravdu vydržet a přečkat do klidnějších časů. Proto zpívejte si
pokud to jde, alespoň doma, protože hlasivky jsou sval. A sval,
aby dobře fungoval, se musí udržovat pravidelným tréninkem
v kondici. Nesmíme v žádném případě dopustit, aby se naplnila
známá Einsteinova věta, že: „Konec světa bude, až lidé přestanou
zpívat.“ Jako inspiraci pro „trénink“ proto berte pár známých
lidových písní na aktuální téma.
Na zdraví našeho pána, kerý nám vínečko dává.
Na zdraví, na zdraví!
Na zdraví celého domu, že máme vdolečky k tomu.
Na zdraví, na zdraví!
***
Daj ně Bože, daj ně, eště dlúho zdraví,
abych mohl zpívat, dobré vínko píjat, já su rád veselý.
Je třeba pěsničky, tak jak teho chleba,
nezlob sa mamičko, ty moje srdéčko, že nebývám doma.
***
Proč by sme veselí nebyli,
když nám Pán Bůh přeje,
dává nám vínečko gořalku a po smrti nebe.
Daj nám Pán Bůh zdravíčka,
daj nám Pán Bůh zdraví,
co by sme sa spolem zešli v to nebeském kraji.
***
Lepší tolar krčmárovi,
než-li grajcar doktorovi.
Lepší sklenka slivovice,
než na hrobě čtyry svíce.
***
Nalejme si kamarádi eště jedenkrát,
vínko bílé aj červené jak karafiát,
napijme sa na zdraví,
šak to nikdo z nás neví,
esli sa tu za rok sejdem švarní šohaji.
Za MPS Dolněmčané, Martin Matuš

Dolněmčanský zpravodaj

17

Retrobabky zavzpomínaly
Čas plyne jako voda a už tomu bude rok, co nás zasáhla
covidová pandemie, která nás omezuje být spolu a věnovat se
aktivitám, které nás baví a máme rádi. Tak aspoň Vám nabídnu
vzpomínkové střípky z výpisu naší kroniky.
Na výzvu P. Petra Hofírka, že v lednu 2015 na Farním plese
mají zahajovat babičky, zareagovala Jarka Vlková a oslovila pár
děvčat a ony souhlasily, že jdeme do toho. Na první schůzce jsme
si domluvily písničky a oslovily Kristýnu Miklánkovou o pomoc
s choreografií a společně se nám podařilo za 3 měsíce nacvičit
vystoupení v retrostylu, a tak vlastně vznikl název retrobabky.
Na úvod před naším vystoupením předvedli scénku na píseň
Byla jedna holčička Natálka Štefaníková a Pavlík Brencus, které
obecenstvo odměnilo obrovským aplausem. Děcka byly úžasné
a i nás publikum odměnilo bouřlivými ovacemi. Společně
s děckama se nám dostalo pozvání od Tetiček vystoupit
na seniorském plese v kulturním domě. Náramně jsme si užívaly
vystoupení hned vedle expozice kropenek a křížů. A po plese
bylo rozhodnuto. Baví nás to a budeme pokračovat dál.
Vedení převzala Svaťa Hájíčková. Pěkně jsme to rozjely. Děcka
dostaly pozvání předvést scénku na Den matek do Hluku a my
s radostí přijaly pozvání na ples charity do Uherského Brodu,
na školní ples do Vlčnova, na soukromé akce, na myslivnu
na Červencovou noc, na kopaničářské slavnosti ve Starém
Hrozenkově a také v kulturním domě v Dolním Němčí na akci
při Besedě s důchodci. A mnoho dalších vystoupení, o kterých
Vám napíši příště.
Stále nám covidová situace nedovoluje žádné akce a je
situace jaká je, musíme retroodpoledne naplánované na 11. 4.
2021 zrušit. Moc nás to mrzí a pokud se situace změní budeme
naše fanoušky a přátele včas informovat.
Zdenka Jančářová
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MALOVÁNÍ KRASLIC
v Dolním Němčí
Kraslice jsou tradičním symbolem Velikonoc. Vyfouknuté,
prázdné vajíčko se zdobí různými technikami – barvením,
kresbou voskem, polepováním slámou, vyškrabováním či
drátováním. Kraslice s jednoduchou kresbou se v Dolněmčí
objevují na začátku 20.století.
První, která začala malovat kraslice složitějšími vzory, byla
Justýna Jakubčíková (1870 - asi 1954). S manželem, který zde
vykonával službu obecního pastýře, ponocného a hrobaře,
žila v domě čp. 171, děti neměli. Justýna chodila do mlýna
na besedu a mlynářka malovala vajíčka, tak ji začala pomáhat:
„Stará mlynářka uměla malovat vajíčka. Protože měla moc
práce, říkala mně, abych jí pomohla, že jak to pro děcka náčárám,
tak to bude dobré. Tak jsem jí pomáhala a jen jednou barvou
a po čase jsem si sama začala podle vyšívek malovat. Zkoušela
jsem to i druhýma barvama a dařilo se mně to velice dobře. Když
to viděly děvčata, tak chodily už měsíc před Velikocema ke mně,
abych jim namalovala vajíčka pro galány. A já jsem malovala
vzory na jatelinku, na dubový list, na jabka, na hvězdičku,
na kolečka, na ohrebélka, na škatulky. Tak už maluju 45
roků. Starý byl třicet roků obecním služebníkem. Po dobu jeho
nemoci jsem ho zastávala, chodila jsem trúbit po dědině a kopat
hroby. Teď jsem vdova, neberu žádné podpory. Tenkrát se ještě
nepojišťovalo. Jediná útěcha je, že si vydělám peníze malováním
vajíček.“

Justýna Jakubčíková, r.1953

a její kraslice, kolem r. 1950

V roce 1954 přišli k Justýně Jakubčíkové z Domu lidové
tvořivosti a požádali ji, aby jim namalovala nějaká vajíčka.
Ta už pro pokročilý věk nemalovala a poslala je za Apolenou
Dufkovou, čp.213.
Apolena Dufková, roz. Zimčíková (1900 – 1969) od mládí
ráda kreslila. Malování kraslic viděla poprvé u babičky
své kamarádky. Tehdy se však vajíčka malovala mnohem
jednodušeji, Apolena si (podobně jako Justýna Jakubčíková)
tvořila vzory podle vyšívání na zdejším kroji. Nejdříve malovala
pouze pro zábavu, později pro své děti, postupně se v malbě
tak zdokonalila, že si u ní dávala děvčata malovat vajíčka
pro svoje chlapce. Proto zde byly někdy i nápisy: Koho věrně
miluju, tomu vajíčko daruju. Veselé velikonoce. Koho ráda
mám, tomu vajíčko dám. Vajíčko malované, z lásky darované,
od koho, od toho, co je komu do toho. Abys nebyl halabala,
proto jsem Ti vajíčko dala.
Od poloviny 50. let začala malovat pro Ústřední dům lidové
tvořivosti Praha, zhruba 1200 kraslic za rok, které se prodávaly
nejen v tehdejší ČSSR, ale i v zahraničí. Za 1 kraslici dostala
2,10 Kč, materiál si obstarávala sama. Později obdržela titul
„pracovník lidové umělecké výroby v oboru malování kraslic“.
Dolněmčanský zpravodaj

V květnu 1959 poslala svoje výrobky do celostátní soutěže
o nejkrásnější kraslice a její výrobky obsadily druhé místo,
sama pak dostala 150 Kčs odměny. Její kraslice byly vystaveny
na Mezinárodním sympoziu národopisných pracovníků v Brně
v roce 1961.

Apolena Dufková, r. 1960
Dcera Apoleny Dufkové Marie, provdaná Neumannová
(1923-2002), čp.103, pracovala zpočátku se svou matkou
a učila se ještě i od Justýny Jakubčíkové. Rovněž ona zachovala
podklad dolněmčanských kraslic, tj. červený (s bílou a žlutou
kresbou) a černý (s kresbou bílou, žlutou a červenou), jak ho
začala J. Jakubčíková.
M. Neumannová ovládala malování kraslic voskovou
technikou tak dokonale, že jí byl udělen titul „mistryně“. Její
kraslice se prodávaly v prodejně v Uherském Hradišti, sama
předváděla malování kraslic oblečená v kroji v Praze (1982)
nebo v Berlíně (1983).
Marie
Neumannová
začala učit
malování
vajíček místní
děvčata, která
se pak se
svými výrobky
účastnila
celorepublikové
soutěže
„O nejkrásnější
kraslici
mládeže“
(konala se
jednou za tři
roky).

Jako nejšikovnější se ukázala Jaroslava Umlaufová (nar.1970,
provdaná Kadlčková, čp.471) – již v jedenácti letech obdržela
v této soutěži Čestné uznání a v r.1987 (to už si kraslice poslala
sama) obsadila 1. místo.
Jaroslava Kadlčková je z obce jediná, která ovládá zdobení
kraslic typickými dolněmčanskými vzory na červeném
podkladu. Dnes maluje už jenom příležitostně, pokud to
situace dovolovala, pravidelně předváděla tuto zdlouhavou,
ale krásnou ruční práci v Muzeu JAK v Uherském Brodě
na velikonočním workshopu.
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Postup práce při výrobě dolněmčanských kraslic
(tzv. batikování):

U Neumannů, zleva:
J. Umlaufová, M. Neumannová, M. Světinská, A. Kadlčková

Malují se vajíčka vyfouknutá, s malými dírkami na obou
špičkách, tzv. výdunky. Stužkou, tj. dutou trubičkou o malém
průměru, se malují voskem na bílou skořápku ornamenty.
Stužka se namáčí do roztaveného včelího vosku, který se
rozpouští na lžíci nad kahanem. Tmavší vosk je lepší, protože
je na skořápce lépe viditelný. Všechna místa voskem pokrytá
zůstanou bílá, když se vejce ponoří do žluté barvy. Na žlutém
podkladě se voskem kreslí další části výzdoby a vejce se ponoří
do červené nebo jiné barvy. Hotová vajíčka se nahřejí nad
plotnou na sítě a utírají se suchou utěrkou, aby se odstranil vosk
a vynikly všechny barvy. Užívá se běžných barev na vajíčka,
černá barva se připravuje vařením čerstvé olšové kůry, při čemž
se do vody přidává trochu zelené skalice.
(za zapůjčení fotografií, materiálů a kraslic děkuji p. Marii Kadlčkové,
dceři M. Neumannové, a p. J. Kadlčkové, použity zápisy obecní kroniky)
zpracovala Jana Nováková,kronikářka obce

Kraslice Jaroslavy Kadlčkové

Kraslice Apoleny Dufkové (černý podklad)
a Marie Neumannové (červený podklad)
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Tříkrálová sbírka 2021
Letošní Tříkrálová sbírka díky špatné epidemiologické
situaci proběhla netradičně. Na koledování po naší obci
se už těšilo 60 dětí a 20 vedoucích skupinek, ale bohužel
k tomu nedošlo. Bylo rozhodnuto, že v obci budou 4 místa
s pokladničkami, do kterých jste mohli přispívat. V těchto
pevných pokladničkách se vybrala částka 67 271 Kč. Výtěžek
sbírky byl věnován lidem v nouzi převážně v našem regionu.
Taky byla možnost si v předsíni kostela vzít posvěcenou křídu
a napsat si požehnání na svůj dům nebo sousedům a známým.
Chtěla bych poděkovat prodavačkám z prodejen Jednoty,
Galatexu, knězi za možnost umístění pokladniček, za jejich
ochotu, starost i radost z pomoci. Taky bych chtěla poděkovat
vám všem, kteří jste přispěli svými finančními dary za vaši
štědrost, obecnímu úřadu za spolupráci, dětem a vedoucím
skupinek za jejich nadšení pro tuto charitativní sbírku.
Martina Smetanová – koordinátorka
TSK v Dolním Němčí

Dolněmčanský zpravodaj
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Připomenutí starých časů
Aneb pokračování příště

1992 - výpis z kroniky zahrádkářů
Letos máme 67 členů.
Díky dokončení Více -účelového zařízení na Mlýně se může
klubovna a knihovna přestěhovat ze staré školy do nového.
Pracujeme na vybavení nové klubovny.
V červnu došlo ke slavnostnímu otevření VÚZ. Nyní
pracujeme na založení zahrady na Mlýně , odstranění zbylého
stavebního materiálu . Bylo rozhodnuto ,že část zahrady přijde
k užívání kroužku Mladých zahrádkářů.
Konal se zájezd do Věžek.
Zvažovali jsme pronájem VÚZ s několika zájemci ,z čeho
jsme posléze ustoupili.
Jednáme s Obecním úřadem o uspořádání majetkoprávního
vyrovnání ohledně VÚZ.
Pracujeme na přípravě pálenice a vaření povidel.
Částečně byla oplocena osada u Svitu.
Jako již několik let , stále je členům k dispozici traktor.
Zpracovala Alena Angelin Světinská
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Z činnosti MS LANKA DN
Vážení spoluobčané,
blíží se konec mysliveckého roku a rádi bychom se
s vámi podělili o tom, co jsme v minulém roce podnikli.
Největším úkolem, který před námi v loňském roce byl, je
dokončení rekonstrukce naší chaty. Chyběly vyměnit odpady
a rekonstrukce suterénu spojená s vybudováním dalších 3
sociálních zařízení. Toto byl poměrně náročný úkol, na který
bychom asi sami nestačili, a proto děkujeme za pomoc OÚ
Dolní Němčí. Ti z vás, kteří byli na Červencově noci, určitě
viděli nové WC a při vyzvedávání tomboly i suterén chaty.
Další akcí a co se týče významu, určitě největší, bylo
spolupořádání Memoriálu Karla Podhajského. Akce se
zúčastnilo 20 psů s mezinárodní účastí. Centrum konání akce
bylo v Dolním Němčí, kde byly i polní disciplíny. Vodní práce
odjížděli vykonat do Popovic a lesní práce do Slavkova.
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o první
společném honu na drobnou zvěř a zvěř myslivosti škodící.
Plánované byly dva hony. Druhý se uskutečnil v předvánočním
čase 19. 12. 2020. Na tomto jsme ulovili 150ks zajíců. Celkem
za oba dva hony bylo v roce 2020 uloveno 286ks zajíců. Dále
jsme v loňském roce ulovili 5 ks prasete divokého a 32 ks srnčí
zvěře, 12 ks lišek, 30 ks bažantů a 7 ks kun.
Toto jsou jen ty největší akce, které jsme loni organizovali.
Mezi další povinnosti každého myslivce patří např. v létě
shromažďování krmiva, kterým budeme v zimě zvěř
přikrmovat, aby nestrádala. Letošní zima byla až na poslední
pár týdnů, poměrně vlídná. To však neznamená, že nebylo
potřeba se o zvěř starat. V době kdy byla souvislá sněhová
pokrývka, bylo nutné zvěř pravidelně přikrmovat. Nechceme
to zakřiknout, ale i na počtu ulovených zajíců je vidět, že se
nám toto poměrně dobře daří.
V letošním roce jsme omezení covid situací a dopředu
nevíme, co bude. Každopádně plány už máme a mezi nimi jsou
např. jarní zkoušky psů (ZV-KCHČF), Červencová noc, Střelby
na asfaltové holuby atd. – pokud situace dovolí.
Nicméně nyní jsme víceméně omezeni na procházky
do přírody. Prosíme proto spoluobčany, abyste měli svého
čtyřnohého kamaráda, při pohybu v přírodě, vždy na vodítku.
Je to určitě lepší pro jeho zdraví, tak i zvěře, která v přírodě
žije. Zvěř je zde doma a my chodíme pouze na návštěvu. I když
se to nezdá, tak se může pejsek zaběhnout na cestu, kde hrozí
srážka s auty a v lepším případě nějaké zranění. Další, ovšem
neviditelným strašákem může být i Aujezskyho choroba, která
je ve Zlínském kraji prokázána a bohužel zde po nakažení
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Chovatelé poštovních
holubů
Sezóna 2020 kvůli koronavirové nákaze nebyla vůbec dobrá,
byly zrušeny veškeré výstavy a setkání chovatelů. Tím pádem
byla zrušena naše místní výstava, která se měla konat 27. 11.
v přísálí KD. A nemohli jsem veřejnost pozvat na výstavu
a seznámit s našimi šampióny, kteří se mohli zúčastnit oblastní
výstavy Uherské Hradiště, popř. celostátní výstavy poštovních
holubů.
Holubi, kteří se umístili na předních místech OVS Uherské
Hradiště a měli jít na oblastní výstavu.

bývají následky pro psy fatální. Navíc blíží se jaro a s ním
období rození mláďat. Pokud naleznete v přírodě mládě, určitě
na něj nešahejte, neodnášejte – matka je na blízku a postará se
lépe než my.
Ochrana přírody, zvěře a krajiny není jen činností ochranářů
přírody, ale tuto funkci plní i myslivci. Myslivci mají tuto
povinnost předepsanou zákonem 449/2001, kde se mimo jiné
např. říká:
• ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před volně
pobíhajícími domácími zvířaty, zajištění klidu v honitbě (§ 8,
odst. 1).
• každý si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému
ohrožování nebo zraňování zvěře (§ 8, odst. 2).
• je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, rušit zvěř při
hnízdění a kladení mláďat (§ 9, odst. 1).
• zákon o myslivosti pamatuje i na vlastníky psů, kterým je
zakázáno nechat je volně pobíhat v honitbě (§ 10, odst. 1)
Při nedodržení zákazu volného pobíhání psů v honitbě
a přírodě může orgán státní správy myslivosti uložit nemalou
pokutu.
Když jdeme do přírody, tak nám všem jde většinou o stejnou
věc - klid a pohodu, které nám příroda nabízí. Proto prosím
dodržujte výše uvedené a příroda nám to vrátí.
MS Lanka přeje všem pevné zdraví, zvláště v této nelehké
době.
MS Lanka Dolní Němčí.

Olympijská kategorie A
Kadlček Josef
1. místo H 17-626
7. místo H 17-619
20. místo H 16-761
Dohnal Václav
29. místo H 16-515
30. místo H 17-133
Olympijská kategorie B
Kadlček Josef 		
3. místo H 17-626
30. místo H 17-619
Dohnal Václav		
39. místo H 17-133
			
42. místo H 16-530
Olympijská kategorie D
Dohnal Václav
36. místo H 16-530
46. místo H 17-133
Kadlček Josef
53. místo H 16-761
Olympijská kategorie G
Kadlček Josef
13. místo H 19-1440
			
15. místo H 19-1430
Olympijská kategorie H
Dohnal Václav
33. místo h 18-254
Olympijská kategorie I
Dohnal Václav

6. místo H 14-2471
10. místo H 17-149

Olympijská kategorie F
Kadlček Josef
10. místo H 20-2126
18. místo H 20-2124
19. místo H 20-2142
Ježek Antonín
43. místo H 20-2403
Dohnal Václav
51. místo H 20-2604
Výkon holubů za jeden rok
Dohnal Václav
12. místo H 17-133 – 4778 km
Výkon holubů za dva roky
Dohnal Václav
21. místo H 17-133 – 7964 km
24. místo H 16-530 – 7792 km
Intermistrovství
Dohnal Václav

4. místo

Celostátní mistrovství krátkých tratí
Kadlček Josef 		
2. místo
Dohnal Václav
10. místo
Dolněmčanský zpravodaj
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Celostátní mistrovství středních tratí
Kadlček Josef 		
7. místo
Dohnal Václav
10. místo
Celostátní mistrovství dlouhých tratí
Dohnal Václav
8. místo
Celostátní mistrovství generální
Dohnal Václav
5. místo
Celostátní mistrovství ročních holubů
Kadlček Josef 		
6. místo
Celostátní mistrovství holoubat
Kadlček Josef 		
4. místo
Ježek Antonín
18. místo

Doufáme, že se v sezóně
2021 zlepší situace
s koronavirem a dovolí nám
zúčastnit se závodů a výstav.
předseda místního spolku
Václav Dohnal

Historie a současnost šachu
v Dolním Němčí
Leopold Zimčík v roce 1921 – 1924 sloužil základní presenční
vojenskou službu jako hudebník v Hustu na Podkarpatské Rusi,
kde se od Rotmistrů naučil hrát šachy.
V roce 1924 po návratu do Dolního Němčí a při návštěvách
místní hospody pan Leopold Zimčík předváděl zájemcům tuto
královskou hru, její kouzlo a zábavu. Tato hra pak zakořenila
u mnohých občanů naší obce.
V roce 1955 se začaly opět hrát šachy spontánně
po hospodách u Trtka a u Šmída.
Na podzim roku 1956 se v Dolním Němčí odehrál první
přátelský zápas pro Bojkovicím v hospodě u Šmída. Zápas si
domluvili hráči, kteří se znali převážně ze Slováckých strojíren.
V dalším roce 1957 se na podzim přihlásila poprvé základní
soutěž ve složení šesti mužstev.

Tento rok lze považovat za první rok založení organizovaného
šachového oddílu. Zakládající členové byli: Leopold Zimčík,
Leopold Bartoš, Antonín Světinský, Cyril Talský, František
Talský, Ferdinant Vojta, Cyril Ježek a Štěpán Kopunec. Mužstvo
tvořilo pět hráčů na pěti šachovnicích a hrálo se bez šachových
hodin. Šachová soutěž se hrála do roku 1961 a pak byla soutěžní
pauza a hrávalo se opět jen po hospodách, kde hraní šachů byla
úplně normální záležitost.
Po silné motivaci Američana Bobbyho Fischera, když
porazil ruského velmistra Borise Spasského v boji o titul
mistra světa v šachu, se na podzim roku 1972 znovu obnovila
v Dolním Němčí šachová soutěž pod vedením předsedy
oddílu Antonína Světinského, místopředsedy oddílu Františka
Kadlčka a vedoucího mužstva Cyrila Ježka. Nyní se již hrálo
na šesti šachovnicích a se šachovými hodinami. Do šachového
oddílu se zapojilo mnoho dalších šachistů a začala se zapojovat
i mládež. Soutěž se od tohoto roku hraje nepřetržitě až
do dnešní doby.
V roce 1975 nastala u šachistů výměna generací a toto
a následné období bylo, co se týká členské základny a nástupu
mladé generace snad nejúspěšnějším obdobím šachového
oddílu. Pátečních tréninků se pravidelně účastnilo 20 – 30
hráčů.
V roce 1977 si podal šachový oddíl přihlášku k soutěžení
o titul VZORNÝ ODDÍL, a v roce 1979 od ČSTV tento titul
získal.
Účast mužstev v šachové soutěži mužů, kdy se již hrálo na 8
šachovnicích: 1972-1985 jedno mužstvo,
1985-1990 dvě
mužstva,
1990-2013 jedno mužstvo, 2013 až doposud dvě
mužstva, a to jedno v okresním přeboru Uherské Hradiště
a druhé v krajské soutěži Zlínského kraje.
Výsledková tabulka z posledního ukončeného ročníku
2019/2020. Z důvodu koronaviru byla soutěž ukončena 2 kola
před řádným dohrátím soutěže.
Regionální přebor okresu Uherské Hradiště 2019 / 2020
konečná tabulka:
1. Dolní Němčí B
2. Boršice C		
3. Vlčnov C		
4. Staré Město G
5. Polešovice		
6. Mařatice		
7. Vlčnov D		
8. Velehrad		
9. Kunovice C
10. Osvětimany
11. Nivnice A		
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9

800
602
530
503
323
323
314
143
215
117
027

44,5
41
38,5
35,5
33,5
33
29,5
29,5
26
23
25

24
18
18
15
11
11
10
7
7
4
2
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Křížová tabulka:
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Družstvo
ŠK Dolní Němčí B
SK Boršice C
TJ Vlčnov C
ŠK Staré Město G
TJ Polešovice
Mařatice
TJ Vlčnov D
TJ Velehrad
ŠO Kunovice C
KK-ŠK Osvětimany
TJ Orel Nivnice A

1
*
3,5
X
3,0
3,0
3,0
2,0
x
1,5
2,0
1,5

2
4,5
*
4,5
2,5
3,5
X
2,0
2,5
1,5
X
2,0

3
x
3,5
*
3,0
4,0
x
4,0
4,0
1,5
2,0
3,5

4
5,0
5,5
5,0
*
3,5
2,0
x
3,0
x
1,5
3,0

5
5,0
4,5
4,0
4,5
*
3,5
x
4,0
2,5
1,5
x

6
5,0
x
x
6,0
4,5
*
3,5
4,0
4,0
1,0
3,0

7
6,0
6,0
4,0
x
x
4,5
*
5,0
3,5
3,5
2,0

Skóre
57,0
38,5
37,5
36,0
36,5
33,0
29,0
35,5
35,0
32,0
32,5
29,5

Výhry
50
24
18
18
19
21
19
17
13
20
14
16

8
X
5,5
4,0
5,0
4,0
4,0
3,0
*
x
5,0
4,0

9
6,5
6,5
6,5
x
4,5
4,0
4,5
x
*
2,5
2,0

10
6,0
x
6,0
6,5
6,5
7,0
4,5
3,0
5,5
*
4,0

11
6,5
6,0
4,5
5,0
x
5,0
6,0
4,0
6,0
4,0
*

Body
24
18
18
15
11
11
10
7
7
4
2

Krajská soutěž Zlínského kraje – západ 2019/2020
konečná tabulka:
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým 			
ŠO Kunovice B 		
ŠK Dolní Němčí A 		
ŠK RAPOS Sulimov A
ŠK Staré Město E 		
ŠK Holešov B 		
ŠK Staré Město F 		
SK Boršice B 		
ŠK Zlín C 		
TJ Vlčnov B 		
TJ Fatra-Slavia Napajedla A
ŠO TJ Zborovice A 		
TJ Bojkovice A 		

Záp.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+
9
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2

=
0
1
1
0
1
0
0
2
1
1
2
1

0
3
3
4
4
5
5
4
5
5
5
6

Body
27
16
16
15
13
12
12
11
10
10
8
7

Z výše uvedené skutečnosti
vyplývá, že šachový oddíl Dolního
Němčí v sezóně 2019 / 2020 dosáhl
historický úspěch, kdy B mužstvo
skončilo v regionálním přeboru
okresu Uherské Hradiště na prvním
místě a A mužstvo se umístilo
v krajské soutěži Zlínského kraje
na druhém místě.
Obě dvě mužstva mohly
postoupit do vyšší soutěže, ale tuto
možnost jsme nevyužili. Z důvodu
koronaviru se soutěžní ročník 2020 /
2021 nehraje.

Šachový oddíl Dolní Němčí pořádá pravidelně každý rok
dva velké turnaje v šachu jednotlivců pro dospělé a pro mládež.
V roce 2019 se uskutečnil 25. ročník Memoriálu Karla
Bartoše:
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Memoriál
Karla Bartoše 2019
Memoriál Karla Bartoše
Konečné pořadí
Poř. St.č.
Jméno
1
1 GM Plat Vojtech
2
2 IM Zwardon Vojtech
3
5 IM Zpevak Pavel
4 15 FM Vrana Frantisek
5
3 IM Mazur Stefan
6
8 IM Pastircak Milan
7
7 IM Bures Jaroslav
8 12 FM Mudrak Josef
9
6
Roubalik Jakub
10 18 FM Karlik Vladimir
11 26
Kubat Pavel
12 19
Kapusta Petr
13 29
Zpevakova Jana
14 13
Tikovsky Alexandr
15 28
Barak David
16
4 IM Malinovsky Karel
17 16
Srba Milan
18 20
Kredl Karel
19
9
Koutny Petr
20 21
Symersky Petr
21 46
Travnicek Krystof Mikulas
22 10
Kleman Miroslav
23 27
Kocian Miroslav
24 39 CM Vykydal Frantisek
25 14
Abel Peter
26 25
Janco Darius
27 65
Nezval Filip
28 17 FM Bombek Peter
29 31
Gajdos Daniel
30 22
Burda Roman
31 23
Marko Anton
32 38
Tesar Jan
33 57
Oharek Vlastimil
34 24
Nemsak Denis
35 44
Kubicek Pavel
36 48
Sanak Frantisek
37 33
Rybnikar Frantisek
38 11
Kundrik Peter
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

26

34
32
40
35
30
51
41
37
56
43
42
47
36
72
67
64
54
59
68
45
61
58
62
55
50
53
49
66
52
73
60
63
77
79
69
78
71
76
70
74
75
80

Vranova Zdenka
Lochman Vaclav
Knotek Josef
Mrazik Tomas
Petrik Petr
Veznik Michael
Palka Bronislav
Svizensky Lubos
Jandl Miroslav
Pliva Jiri
Krizek Frantisek
Ludvicek Josef
Vrtal Jaroslav
Broz Jan
Mojzisek Jiri
Vanhara Jiri
Terpstra Wiep
Hyrs Martin
Kotlar Maros
Sterba Erik
Sumsal Vaclav
Zakovic Jozef
Vanhara Petr
Simcik Jan
Dubovecky Josef
Zpevakova Katerina
Javor Jan
Majzlan Blazej
Stos Radek
Daniel Antonin
Chury Petr
Janik Miroslav
Zak Josef
Jakube Stefan
Bures Milos
Lavicka Zbynek
Psotka Tomas
Peska Martin
Svetinsky Antonin
Loucky Tomas
Mrva Stepan
Tikovsky Vilem

Rtg
2583
2480
2375
2208
2447
2287
2294
2221
2334
2192
2052
2187
2025
2212
2027
2440
2195
2133
2269
2100
1858
2256
2043
1908
2210
2059
1676
2194
1977
2075
2073
1915
1763
2063
1877
1832
1961
2232

FED
CZE
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
SVK
SVK
CZE
SVK
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
SVK

Klub
Body BH.
Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S.
7½ 49½
Beskydska Sachova Skola Z.S.
7 50½
So Kunovice
7 47½
Sk Stare Mesto
7
44
Liptovska Sachova Skola
6½ 48
Slavia Kromeriz
6½ 47
Sk Slavoj Poruba
6½ 46
Slavia Kromeriz
6½ 43
Sk Duras Bvk
6 50½
Slavia Kromeriz
6 44½
Orel Orechov
6
43
Slavia Kromeriz
6
43
Sk Stare Mesto
6
42
Moravska Slavia Brno
6 39½
Sk Duras Bvk
6
36
Slavia Kromeriz
5½ 50
Tj Sokol Praha-Vrsovice
5½ 48
Moravska Slavia Brno
5½ 44
Tj Vlcnov
5½ 43
Sk Veseli N/M
5½ 42
So Kunovice
5½ 41½
Topolciansky Sachovy Klub
5½ 41½
Sk Zlin, Z.S.
5½ 40
Sachovy Klub Lokomotiva Brno, 5½ 37
Sk Kupele Piestany
5
47
5 43½
Sk Duras Bvk
5
43
Sks Dubnica N/V
5
43
Sk Bystrc Oilers
5 41½
Tj Neratovice
5
39
Topolciansky Sachovy Klub
5
38
Sk Caissa Trebic Z.S.
5 37½
Tj Vlcnov
5 36½
Sk Doprastav Bratislava
5
36
Orel Orechov
5 35½
Sk Borsice
5 34½
Spartak Hluk
5 30½
Sk Kupele Piestany
4½ 40½

1958
1965
1904
1957
2020
1805
1894
1932
1764
1882
1891
1846
1953
1552
1663
1681
1791
1740
1642
1877
1734
1762
1734
1770
1808
1793
1821
1672
1794
1518
1740
1700
1374
0
1610
1253
1554
1379
1559
1428
1420
0

CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
NED
CZE
SVK
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE

Sk Stare Mesto
Sachklub Mesta Dobrovice, Z.S.
So Kunovice
Spartak Velke Mezirici
Slavia Kromeriz
Sk Duras Bvk
Fatra Slavia Napajedla
Sk Caissa Trebic Z.S.
Tj Bojkovice
Sachovy Klub Luka-Bouzov, Z. S
Sk Veseli N/M
Sk Borsice
Sk Podluzan Prusanky Z.S.
Sk Duras Bvk
So Tj Zborovice
Tj Bojkovice
Cizinec
Sk Duras Bvk
Sk Bijacovce
Sk Lokomotiva Radlice, O.S.
Dolni Nemci
Sk Prm Bojnice
Tj Bojkovice
Dolni Nemci
Sk Zlin, Z.S.
Dolni Nemci
Tj Vlcnov
Mk Slovensky Orol Prievidza
Dolni Nemci
Sk Duras Bvk
Kk-Sk Osvetimany
Sk Emkad Holesov
Tj Namest N/Oslavou
Sk Lokomotiva Radlice, O.S.
Kk-Sk Osvetimany
Tj Velehrad Z.S.
Kk-Sk Osvetimany
Dolni Nemci
Sachy Brankovice Z.S.
Kk-Sk Osvetimany
BrnoKr.Pole

4½
4½
4½
4½
4½
4½
4½
4½
4½
4
4
4
4
4
4
4
3½
3½
3½
3½
3½
3½
3½
3½
3½
3½
3½
3½
3
3
3
3
2½
2½
2½
2½
2½
2½
2½
2
2
½

40
39½
39½
38½
37
34½
34½
33½
33½
39
39
38
37
33½
33½
33
39
38½
37
37
36½
35½
34½
34½
33
32
31
31
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1. Vojtěch Plát-GM (uprostřed), 2. Vojtěch Zwardoň-IM
(vpravo), 3. Pavel Zpěvák-IM (vlevo)
V roce 2019 se uskutečnil 20. ročník Mikulášského
turnaje, který se odehrál v rámci VC okresu Uherské
Hradiště pro mládež.

V roce 2020 z původu pandemie a zákazu setkávání
osob nebylo možné další ročník turnajů uspořádat. 		
Podrobnější informace o činnosti šachového oddílu
najdete na:
http://skdn.webgarden.cz
Foto a texty: Antonín Světinský
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Vzpomínáme
INZERCE

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal.
Dne 11. 2. 2021 by se
dožil 70 let náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan František Uher.
Stále vzpomíná celá rodina.

Zastupitelé obce darovali 20. 1. 2021
již po páté společně krev

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 31. 5. 2021
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.
Dolněmčanský zpravodaj
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Zima v naší obci

prací • www.lkprint.cz
28LK print, Nivnická 178, Dolní Němčí • Výroba reklamy • Velkoformátový tisk • Laser • Gravírování • Laminace • Razítka • Potisk a výšivka textilu • 3D nápisy • Vazba dokumentů a diplomových
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zpravodaj

