Vážení spoluobčané,
blíží se konec první poloviny roku, proto Vás jako každý rok
seznámím se stavem realizace našich letošních plánů.
Jsou dokončeny práce na místní komunikaci Na Okluku
a vodní nádrži Louky, na kterých nyní probíhá kolaudační řízení.
Těsně před dokončením je stavba polní cesty C11. V květnu
jsme zahájili stavbu inženýrských sítí v ulici Boršická. Jakmile
začnou zemědělci se sklizní v jednotlivých lokalitách, zahájíme
tam postupně práce na výsadbě zeleně a protierozních
opatřeních. SPÚ pokračuje podle plánu ve výstavbě polní cesty
C15, o které jsem psal v minulém zpravodaji. Pokračují práce
na výstavbě druhé travnaté plochy a na sousedním rybníku,
kde dokončujeme sanaci netěsné hráze. V těchto dnech zahájí
SVK Uh. Hradiště práce v ulici Příční na rekonstrukci vodovodu
a kanalizace. V průběhu prázdnin plánujeme zahájit také naše
práce na místních komunikacích jak v ulici Příční, tak Na Okluku.
Dokončujeme projekt opravy komunikace v ulici Hlucké (pod
hájkem), kterou chceme ještě letos provést.
Máme za sebou jak hody s právem, tak i Den obce. Oběma
akcím přálo výjimečně pěkné počasí a setkaly se s velkým
zájmem jak krojovaných účastníků, tak i návštěvníků. Děkuji
všem hlavním hodovým aktérům (stárci a jejich rodiče), že
přijali nabídku na tyto funkce, krúžku za vytrvalost při přípravě
programu, dechové hudbě za hudební doprovod a všem Vám,
kteří jste se neváhali obléknout do krojů a podílet se na nádherné
atmosféře hodového víkendu. S velkým zájmem se setkal nápad
pozvat na hodovou zábavu ty, kteří se v uplynulých 50 letech
od prvních hodů role stárků ujali a jejichž jména jsou uvedena
na tabuli ve vestibulu KD.
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Na Den obce připravily oslavující spolky velmi pěkně ukázky
ze své činnosti a za přispění Národopisného krúžku Dolněmčan
(pečení chleba) a DH Dolněmčanka (nedělní průvod a koncert)
jsme mohli prožít víkend plný zábavy. Poděkování patří všem,
kteří se na uspořádání těchto akcí podíleli, a věřím, že i ti
členové spolků, kteří se těchto oslav nedožili, by měli velkou
radost z toho, jaké mají pokračovatele a že jejich odkaz je
i nadále živý. V uplynulých měsících se konaly i další akce, jejichž
pořadatelům patří velký dík za odvedenou práci. Je na tom
vidět, že naše obec je stále aktivní a neustále se u nás něco děje.
Stejně tak tomu bude i v následujících měsících (pozvánky jsou
uvnitř zpravodaje).
V minulém zpravodaji jsem psal o záměru vydat ke Dni
obce knihu o životě u nás. Protože se nám sešlo mnohem
více materiálů, než jsme čekali, je její rozsah o dost větší
oproti původnímu předpokladu a nebylo tak možné tento
termín stihnout. Nyní probíhá dokončování obsahu a jeho
zpracovávání pro přípravu k tisku.
Zastupitelstvo obce schválilo přihlášku naší obce do soutěže
Vesnice roku 2018. Proto naši obec navštíví hodnotící komise
ve čtvrtek 21. 6. v době od 13:00 do 15:00 hodin. Na závěr
návštěvy proběhne v KD od cca 14:30 prezentace života v obci.
Přijďte podpořit naši účast v tomto klání a ukažme, jak si u nás
žijeme.
Přeji Vám pěkné slunečné léto, klidnou dovolenou a dětem
pohodové prázdninové měsíce.
Ing. František Hajdůch, starosta obce
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HODY S PRÁVEM v Dolním Němčí 2018

Nafotila Petra Závodná roz. Hajdůchová.
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Výpis usnesení 72. schůze Rady obce konané dne 5. 3. 2018
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 72/2018/02
Rada obce D. Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. T., Jarošov
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 72/2018/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. B. M.,
Strání o pronájem bytu v DCHB D. Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 72/2018/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí
VFP z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2018 MS Lanka
Dolní Němčí z.s. do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 72/2018/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o VFP
z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2018 Mužského pěveckého
sboru Dolněmčané do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 72/2018/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výroční zprávu o poskytnutí
informací za rok 2017.
Usnesení č. 72/2018/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na odkup
části pozemku p.č. 477/1 v k.ú. Dolní Němčí .
Usnesení č. 72/2018/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku na nákup zametacího
vozu HAKO 2000 od firmy ALBERA MORAVA s.r.o., Strání –
Květná za cenu 439.000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 72/2018/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 18. zastupitelstva
obce dne 15. 3. 2018.
Usnesení č. 72/2018/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyhlášení konkurzu
na pracovní místo ředitele (ky) Mateřské školy Dolní Němčí,
Školní 706.
Usnesení č. 72/2018/19
Rada obce D. Němčí schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2018 č. 1.

Usnesení č. 72/2018/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí
VFP z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2018 ZO ČSOP
Buchlovice do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 72/2018/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odpisový plán majetku obce
na rok 2018 dle přílohy.

Usnesení č. 72/2018/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí
VFP z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2018 Centra pro
zdravotně postižené ZK, o.p.s. do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 72/2018/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení
na akci „ZTV Boršická, Dolní Němčí“ a pověřuje starostu
a místostarostu s podpisem smlouvy o dílo s f. RYBÁRIK s.r.o.,
Buchlovice.

Usnesení č. 72/2018/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí
VFP z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2018 Klubu stolního
tenisu Dolní Němčí z.s. do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 72/2018/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí
VFP z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2018 vydavatelství
Malovaný kraj z.s., 17. listopadu 1a, Břeclav do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 72/2018/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení obecního bytu
č.14 na bytovce č.p. 606, Dolní Němčí p.V. Č., Dolní Němčí od
1. 4. 2018.
Usnesení č. 72/2018/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje očistění střechy márnice
tlakovým mytím firmou WEBER s.r.o., Frýdek-Místek za cenu
5700,- Kč+ DPH.

Usnesení č. 72/2018/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí
VFP z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2018 ČSOP
Pantoflíček Slavkov do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 72/2018/26
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD NK Dolněmčan
z.s. k uspořádání hodové zábavy dne 5. 5. 2018.

Usnesení č. 72/2018/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí
VFP z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2018 Národopisného
krúžku Dolněmčan z. s. do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 72/2018/27
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostor muzea
Na mlýně NK Dolněmčan z.s. na akci Pečení chleba dne 9. 6.
2018.

Usnesení č. 72/2018/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost MS Lanka Dolní
Němčí na výpůjčku přísálí KD k uspořádání poslední leče dne
10. 11. 2018.

Usnesení č. 72/2018/28
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostor muzea
Na mlýně, Národopisnému krúžku Dolněmčan z.s. na Vánoční
koledování dne 15. 12. 2018.

Usnesení č. 72/2018/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí účelových
sponzorských darů pro MŠ Dolní Němčí.

Usnesení č. 72/2018/29
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku na
projektovou dokumentaci na rekonstrukci místní komunikace
v ul. Příční a Na Okluku od Ing. Kunčíka, Uherský Brod.
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Výpis usnesení 73. schůze Rady obce konané dne 15. 3. 2018
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 73/2018/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č.109 v DCHB
Dolní Němčí p. V. P. , Dolní Němčí od 16. 3. 2018.
Výpis usnesení 74. schůze Rady obce konané dne 21. 3. 2018
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 74/2018/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje schvaluje zařazení žádosti
p. A. M., Vlčnov o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 74/2018/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. A. S.,
Dolní Němčí o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 74/2018/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí
VFP z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2018 od Nedoslýchaví
Slovácka z.s, Uherský Ostroh do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 74/2018/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí
VFP z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2018 od ŽPS Tetičky,
Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 74/2018/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
č. 18/1/2018 o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu
mezi SVK a.s., Uh. Hradiště a obcí Dolní Němčí.
Usnesení č. 74/2018/07
Rada obce D. Němčí schvaluje příspěvek Římskokatolické
farnosti Dolní Němčí na Dětský den ve výši 6000,- Kč a souhlasí
s uzavřením silnice ulice Na Okluku a Příční po dobu konání
akce.
Usnesení č. 74/2018/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje účetní závěrku ZŠ a ZUŠ
Dolní Němčí za rok 2017 a rozdělení HV následovně: 74.653 Kč
do rezervního fondu a 50.000 Kč do fondu odměn.
Usnesení č. 74/2018/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje účetní závěrku MŠ Dolní
Němčí za rok 2017 a rozdělení HV následovně: 214.762,- Kč
do rezervního fondu a 40.000 Kč do fondu odměn.
Usnesení č. 74/2018/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nové členy Školské rady
za obec a to Ing. Vladimíra Stojaspala, člena ZO, paní Jarmilu
Vlkovou, členku ZO a Ing. Milana Zelinku, člena RO, na období
od 04/2018 do 03/2021.
Usnesení č. 74/2018/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na změnu
Smlouvy o nájmu části nemovitosti(stavby) č. UHDNM ze dne
7. 10. 2011 s firmou Vodafone Czech Republik a.s., Praha.
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Usnesení č. 74/2018/13
Rada obce Dolní Němčí zamítá návrh dodatku č. 3 od
f. SWIETELSKY stavební, s.r.o., Valašské Meziříčí na akci
,,Rekonstrukce tréninkové plochy fotbalového hřiště D. Němčí“.
Usnesení č. 74/2018/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na směnu
pozemku p.č. 3157 v k.ú. Dolní Němčí.
Usnesení č. 74/2018/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku firmy Zahradní
posezení s.r.o., Ostrava na dodávku a osazení 4 kusů altánů,
odpadkových košů a stojanů na kola k cyklostezkám v katastru
obce.
Usnesení č. 74/2018/16
Rada obce D. Němčí schvaluje cenovou nabídku fy. IS Projekt,
s.r.o, Uh. Brod na výkon činnosti technického dozoru investora
a koordinátora BOZP na akci „ZTV ulice Boršická, D. Němčí“.
Výpis usnesení 75. schůze Rady obce konané dne 11. 4. 2018
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 75/2018/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na byt č. 4, p. K. na dobu od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020.
Usnesení č. 75/2018/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. K.
Dolní Němčí o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 75/2018/04
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí výpověď nájemní
smlouvy na byt č. 2 M. a P. S. Dolní Němčí k 31. 5. 2018.
Usnesení č. 75/2018/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. F. Š.,Dolní
Němčí o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 75/2018/06
Rada obce Dolní Němčí jmenuje konkursní komisi pro
konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Dolní Němčí,
dle přílohy.
Usnesení č. 75/2018/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost KST Dolní Němčí
z.s. o výpůjčku přísálí KD na 30.6.2018 u příležitosti oslavy 50.
výročí založení oddílu stolního tenisu.
Usnesení č. 75/2018/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na odprodej
části obecního pozemku p.č. 1285/47 o výměře cca 262 m2.
Usnesení č. 75/2018/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí
VFP z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2018 Českého svazu
včelařů z.s., Nivnice do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 75/2018/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí
VFP z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2018 folklorního
souboru Oldněmčan Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 75/2018/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o svozu
a uložení komunálního a ostatního odpadu na skládku na rok
2018 s firmou Rumpold UHB, s.r.o., Uherský Brod.
Usnesení č. 75/2018/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo
s firmou Eurovia, a.s., Praha 1 na akci Místní komunikace
Na Okluku, Dolní Němčí.
Usnesení č. 75/2018/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí
VFP z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2018 dechové hudby
Dolněmčanka do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 75/2018/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Směrnici č. 1/2018 Provozní
řád výpočetní techniky.
Usnesení č. 75/2018/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o poskytování
služeb na zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních
údajů s Městem Uherský Brod.

Usnesení č. 76/2018/05
Rada obce D. Němčí schvaluje zařazení žádosti p. K. M. Hluk
o pronájem obecního bytu v D. Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 76/2018/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření provozu MŠ v době
hlavních prázdnin od 23. 7. 2018 do 17. 8. 2018.
Usnesení č. 76/2018/08
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit vzájemnou
směnu pozemků p.č. 3157 a 2680 v k.ú. Dolní Němčí mezi obcí
a paní L. Z. Dolní Němčí.
Usnesení č. 76/2018/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku f. Jiří
Hybler - Elektron, Hluk na instalaci klimatizace do 4 pokojů
na penzionu Rozkvět.
Usnesení č. 76/2018/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje povolení sjezdu na místní
komunikaci z budovaného RD v ulici Vinohradská p. Z. P.,
Dolní Němčí.

Usnesení č. 75/2018/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje provedení dopadové plochy
pod workoutovým hřištěm v hájku od f. Gelpo Uherský Brod.

Usnesení č. 76/2018/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zápis o provedení fyzické
likvidace hmotného majetku navrženého k odpisu při
provádění inventarizace majetku obce ke dni 12. 12. 2017.

Usnesení č. 75/2018/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku na instalaci
klimatizace v podkrovních bytech DCHB Dolní Němčí
od firmy Jiří Hybler – ELEKTRON, Hluk.

Usnesení č. 76/2018/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku fy. Gelpo,
Uherský Brod na realizaci dopadové plochy na workautovém
hřišti v hájku.

Usnesení č. 75/2018/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení obecního bytu č. 3
na bytovce 606, D. Němčí p. T. Č., Dolní Němčí od 16. 4. 2018.

Usnesení č. 76/2018/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č. 2 s f. Vodafone
Czech Republik a.s., Praha, na změnu podmínek nájmu –
snížení nájmu od 1. 1. 2019 na 130.000,- Kč/rok a prodloužení
doby nájmu do 31. 12. 2025.

Usnesení č. 75/2018/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č.101 v DCHB
Dolní Němčí p. M. Z., Vlčnov od 16. 4. 2018.
Usnesení č. 75/2018/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č.109 v DCHB
Dolní Němčí p. F. H., Nezdenice od 16. 4. 2018.
Usnesení č. 75/2018/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje rozdělení finančních
prostředků z rozpočtu obce na rok 2018 dle příloh č. 1 a 2.
Výpis usnesení 76. schůze Rady obce konané dne 2. 5. 2018
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 76/2018/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. Š. Š., D.
Němčí o pronájem bytu v DCHB D. N.do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 76/2018/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek VŘ na realizaci
prvků ÚSES v k.ú. Dolní Němčí dle přílohy.
Usnesení č. 76/2018/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenové nabídky f. Turbonet
s.r.o., Uh. Brod, na rozšíření kamerového systému v okolí
hasičské stanice, DCHB a MŠ, dle přílohy.
Výpis usnesení 77. schůze Rady obce konané dne 21. 5. 2018
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 77/2018/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. K. Zlín
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 76/2018/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. J. M. D.
Němčí o pronájem bytu v DCHB D. N. do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 77/2018/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene číslo: OT-014330046058/001 mezi obcí Dolní Němčí
a E.ON. Distribuce, a.s. České Budějovice.

Usnesení č. 76/2018/04
Rada obce D. N. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt
č. 5, p. J. P., D. Němčí na dobu od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020.

Usnesení č. 77/2018/06
Rada obce D. N. schvaluje zakoupení 8 párů pánských krojových
bot pro mužský pěvecký sbor Dolněmčané za cenu 43.200 Kč.

Dolněmčanský zpravodaj
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Usnesení č. 77/2018/07
Rada obce Dolní Němčí projednala závěrečný účet obce Dolní
Němčí za rok 2017 vč. Zprávy č.237/2017/IAK o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Dolní Němčí za rok 2017 bez
výhrad a doporučuje ZO ke schválení.
Usnesení č. 77/2018/08
Rada obce Dolní Němčí projednala účetní závěrku obce Dolní
Němčí za rok 2017 (Inventarizační zpráva, Rozvaha, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha) a doporučuje ZO ke schválení.
Usnesení č. 77/2018/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje skartační řád č. 2/2018,
organizační řád č. 3/2018, pracovní řád č. 4/2018, směrnice pro
nakládání (prací) s osobními údaji č. 5/2018, knihovní řád č.
6/2018, vše dle přílohy.
Usnesení č. 77/2018/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje p. V. D., Dolní Němčí
do funkce ředitelky Mateřské školy Dolní Němčí okres Uherské
Hradiště, na období od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2024.
Usnesení č. 77/2018/13
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO nákup pozemků p.č.
2465, 2466 a 3757 v k.ú. DN.

Usnesení č. 77/2018/14
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO prodej části pozemku
p.č. 477/1 – díl a, o výměře 61 m2 za cenu dle znaleckého
posudku a úhradu ostatních nákladů.
Usnesení č. 77/2018/15
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit návrh smlouvy
o zbudování stavby ZTV Boršická a o úhradě nákladů na tuto
stavbu.
Usnesení č. 77/2018/16
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit Program
rozvoje obce Dolní Němčí na období 2018-2022.
Usnesení č. 77/2018/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zadávací dokumentaci
výběrového řízení na akci – „Místní komunikace ulice Příční
a Na Okluku, Dolní Němčí“.
Usnesení č. 77/2018/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje napojení přístřešku pro stání
auta manželů K., Dolní Němčí na účelovou komunikaci.
Usnesení č. 77/2018/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje poskytnutí VFP ve výši
20.000,- Kč z rozpočtu obce na rok 2018 šachovému
oddílu zastoupenému panem A.S. Dolní Němčí, na činnost
a na memoriál Karla Bartoše.

. TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI

Jak jste mohli všichni zaregistrovat na konci měsíce května
a začátkem června obcházel naši obec brigádník a dělal
evidenci popelnic, za účelem zpřesnění evidence. Obec má v plánu spolu se společností Rumpold Uherský Brod do konce
roku 2018 všechny popelnice označit čárovými kódy pro přesnou evidenci svozu. Od 1. 1. 2019 nebudou sváženy žádné
neoznačené popelnice. O termínu vydávání štítků budete včas informováni.
6
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Usnesení č. 77/2018/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. A. K., Zlín
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 77/2018/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. M.
Záhorovice o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 77/2018/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. J. M. Dolní
Němčí o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 77/2018/24
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. H. H.,
Boršice u Blatnice o pronájem obecního bytu v Dolním Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 77/2018/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu obce
na rok 2018.
Usnesení č. 77/2018/26 Rada obce Dolní Němčí schvaluje
program 19. zasedání zastupitelstva obce Dolní Němčí dne
31. 5. 2018.
Usnesení č. 77/2018/27
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 2 v ul.
Školní 666, Dolní Němčí p. K. M. Hluk na dobu od 1. 6. 2018
do 31. 5. 2019.

Z činnosti občanské
a osvětové komise
Vznik Občanské a osvětové komise byl iniciován na základě
potřeby zlepšení komunikace mezi místními spolky,
zastupitelstvem, obecní radou a vedením obce. Dalším záměrem
bylo zlepšení občanského dialogu vzhledem k tématům obecní
samosprávy a rozvoje komunitního života.
Po založení komise došlo k vytvoření databáze kontaktů
zástupců spolků a jejich setkání na ustavující schůzi. Poté bylo
navrženo vytvoření pracovních webových stránek komise,
kde jsou shromážděny všechny kontakty na zástupce spolků.
Součástí těchto webstránek je také kalendář akcí, který je
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průběžně doplňován na základě informací obdržených
od jednotlivých spolků. Tento interní kalendář slouží nejen
ke koordinaci spolkových aktivit, ale také coby informační
zdroj pro pracovníky obce.
Prioritním účelem činnosti komise byla v první fázi potřeba
dialogu zástupců spolků nad problémy, které se týkají pořádání
akcí. Primární komunikace probíhá v rámci výboru komise,
který je tvořen těmito členy: PhDr. Petr Slinták (předseda,
zastupitel), Ing. Martin Matuš (místopředseda), P. Mgr. Petr
Hofírek, Jarmila Vlková (zastupitelka) a Jana Fibichrová
(zastupitelka). Předseda svolává během roku schůze výboru
komise a zástupců spolků. Zápisy z jednání komise jsou
zasílány vedení obce a radě obce coby podklad k diskusi nad
předloženými náměty a problémy. Diskutována jsou témata
z oblasti občanského života, kulturního dění i činnosti
jednotlivých spolků. Diskutovány jsou uplynulé společenské
akce i plán akcí do budoucna. Záměrem je přiblížit činnost
spolků i nečlenům a navazovat spolupráci mezi jednotlivými
subjekty.
Součástí činnosti komise je také pořádání osvětových
a vzdělávacích akcí určených pro širší veřejnost. Došlo
k realizaci besed, na které jsou zváni zajímaví hosté působící
v různých oborech. V uplynulých letech proběhla cestopisná
beseda s poutníkem Tomášem Hradilem o pěší pouti z Moravy
do španělského Santiaga, beseda o alejích v krajině s ekoložkou
Marií Klemensovou ze spolku Arnika, beseda o zástavbě obcí
s architektem Janem Krumlem, série besed o místním lidovém
kroji s Marií Ježkovou a spol., beseda o Luckém poli s literátem
Jiřím Jilíkem, beseda o zahraničním partnerství obcí se členy
spolku Nilibu, beseda o stravování s výživovým poradcem
Markem Smetanou a beseda o ovocných stromech v krajině
s ekologem Vítem Hrdouškem. V této souvislosti se osvědčila
spolupráce s místní knihovnou, která nám po rozšíření
svých prostor slouží jako přívětivá základna pro pořádání
přednáškových a besedních akcí.
Iniciováno bylo též uspořádání dvou venkovních výstav
v prostoru návsi před farou. Jedna prezentovala krajinu
Karpat ve středovýchodní Evropě a druhá stavební obnovu
zajímavých míst v ČR. Iniciováno bylo též ustavení přípravné
skupiny k výročí bitvy na Luckém poli (1116), díky čemuž
bylo uspořádáno několik akcí včetně vztyčení památníku,
výsadby památného stromu, instalace infopanelu a uspořádání
historického odpoledne k výročí bitvy. V současnosti je v komisi
diskutován např. záměr vydání publikace o dolněmčanském
kroji nebo plán realizace stále archeologické expozice v obci.
Letos poprvé se také uskuteční nová akce Štrúčkobraní – soutěž
o nejlepší česnečku, jež si klade za cíl nejen pobavit a nechat
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si chutnat, ale také napomoci k uchování veřejného povědomí
a zájmu o česnek coby typickou rostlinu charakterizující naši
obec a místní pěstitelské tradice.
V průběhu uplynulých čtyř let se ukázalo, že zájem
o pravidelné scházení se zástupců spolků trvá a že i díky
činnosti komise došlo nejen ke zlepšení komunikace
mezi spolky a vedením obce, ale také k iniciaci nových
společenských a občanských aktivit nebo oživení diskuse nad
problémy obecní správy a zapojení občanů do rozvoje obce.
Jelikož současné komisi končí letos čtyřletý mandát, bude
na zvážení nového zastupitelstva obce, zda-li činnost komise
bude po komunálních volbách nadále pokračovat. Výbor
občanské a osvětové komise na základě pozitivních zkušeností
z uplynulého období pokračování činnosti komise doporučuje.
Petr Slinták, předseda komise

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
mnozí z vás již máte naplánované dovolené se svými dětmi,
a aby nebyl tento čas naplněn hořkostí z možného školního
neúspěchu, mají žáci už jen málo času na opravu svých školních
výsledků. Je doba posledních příprav na psaní závěrečných
prací i na ústní zkoušení. Držím pěsti, ať se vše všem vydaří
podle jejich i vašich představ.
31 deváťáků a 1 žák 5. třídy mají za sebou úspěšně přijímací
zkoušky na střední školy. 23 z nich bylo přijato na maturitní
obory (4 gymnázium, 6 obchodní akademie, 13 průmyslové
a odborné školy) a 8 na učební obory (2 cukrář, 3 elektrikář
obráběč kovů, automechanik, kosmetička). Věřím, že si vybrali
správně a že se jim bude dařit. Symbolickým vyvrcholením
jejich docházky na základní školu jsou obhajoby absolventských
prací se zajímavými tématy - sbor dobrovolných hasičů,
šerm, rotvajler, vývoj počítačů, lukostřelba, moje knihovna,
vinobraní, folklór a spousta dalších. Základní umělecká
škola má za sebou zápis do všech oborů, postupové zkoušky,
závěrečný i absolventský koncert.
V současné době se vyrovnáváme s problémem zvaným
GDPR. Všichni zákonní zástupci obdrželi tiskopis, kde by měli
vyjádřit svůj informovaný souhlas či nesouhlas například se
zveřejňováním fotografií, jména a příjmení jejich dítěte.
Závěrem chci poděkovat za spolupráci a podporu a přeji
všem zaměstnancům školy, sdružení rodičů, školské radě,
sponzorům, i vedení obce Dolní Němčí příjemné prožití
dovolených.
Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy
		

. Olympiáda z anglického jazyka

V lednu a únoru se konala olympiáda z angličtiny žáků od 3.
do 5. ročníku s těmito výsledky:
3. ročník 1. místo Veronika Petrana Uhlířová, 2. místo
Tomáš Dočekal, Nikol Flasarová, Petr Ježek, Pavel Chladil,
Marek Mitáček, Alena Umlaufová, 3. místo Tereza Švehlíková,
David Vaněk. 4. ročník 1. místo Kateřina Mikulková, Justýna
Nováková, 2. místo Michaela Šmejdířová, 3. místo Adéla
Sokolová. 5. ročník 1. místo Martin Žufánek, 2. místo Adriana
Kadlčková, Kryštof Šumšal, 3. místo Nela Leopoldová.
Mgr. Jana Špaňhelová
Před prázdninami se uskutečnilo školní kolo olympiády
z anglického jazyka. V kategorii 6. – 7. tříd se na 1. místě
8

umístila Anežka Žufánková ze VII. B a další místa obsadili
Pavel Brencus a Monika Bilíková oba ze VII. B. V kategorii
starších žáků zvítězil Kevin Krzepicki z IX. A a na dalších
místech byli Tomáš Tkáč, Tereza Jančová z IX. A a Tomáš
Kadlček z VIII. A
V okresním kole nás reprezentovali Pavel Brencus a Kevin
Krzepicki. Kevinovi se hodně dařilo a skončil na krásném
pátém místě v okrese.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. František Ježek

. Prváci v knihovně

2. 3. byli prvňáčci na návštěvě v místní knihovně. Paní
Jana Daňková nás velmi mile přivítala a měla pro děti
připravený zábavný program zaměřený na čtení a seznámení
se s pohádkovými postavami. Děti si kromě zážitku odnesly
dáreček a pozvánku na Noc s Andersenem.
Děkujeme za příjemné chvíle strávené v knihovně.
Třídní učitelky 1. A a 1. B

. Halová atletická olympiáda

6. 3. 2018 se žáci prvních, druhých, třetích, čtvrtých a pátých
tříd zúčastnili Atletické halové olympiády 1. stupně v Uherském
Hradišti. Naši mladší žáci a žákyně (1. - 3. ročník) a starší žáci
a žákyně (4. - 5. ročník) soutěžili v disciplínách sprint 30 m,
hod míčkem, skok z místa, vytrvalostní běh a štafeta. Naši
školu reprezentovali a o co nejlepší umístění s velkým zápalem
a odhodláním bojovali v mladší kategorii: Nicol Čechová, Alena
Umlaufová, Nicol Flasarová, Adéla Vávrová, Pavel Chladil,
Filip Světínský, Petr Ježek a David Vaněk. Ve starší kategorii:
Simona Zimčíková, Adriana Kadlčková, Denisa Tomšejová,
Romana Kotačková, Jan Klabačka, Matěj Hubáček, Patrik
Richtr a Denis Holzer. Ve velké konkurenci zúčastněných škol
z okresu Uherské Hradiště jsme dosáhli pěkných výsledků.
Všem děkujeme za jejich účast a těšíme se na další sportovní
akce.
Mgr. Igor Hrdlík

. Návštěva výstavy myslivců - 3. třída, 5. A, 5. B

16. března se vydali žáci třetích a pátých tříd autobusem
do Nivnice, kde myslivci uspořádali výstavu paroží zvěře
z jednotlivých vesnic okresu Uherské Hradiště, která byla
v minulém roce buď ulovena, nebo nalezena. K zhlédnutí zde
bylo paroží srnčí, jelení, dančí i mufloní zvěře. Po příchodu
do sálu se nás u jednotlivých panelů ujali myslivci, kteří nám
vyprávěli o tom, jak je výstava koncipovaná, co znamenají
jednotlivé značky u paroží, z jakých vesnic jsou vystavené kusy,
byly zde ukázky napajedel pro zvířata. Měli jsme možnost
zhlédnout i vycpaniny malého divokého prasátka či bobra,
uvidět paroží i fotografie srnců zapletených do elektrických
drátů, děti mohly na stanovišti poznávat podle fotografií lesní
zvěř, prohlédnout si zblízka všechny vystavené exempláře,
proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže. Pro děti bylo zajímavé
zblízka vidět a porovnat jelení či mufloní lebku, parohy, vidět
různě deformované srnčí parůžky apod.
Mgr. Blanka Spáčilová

. Turistický kroužek

17. března jsme se sešli na slavkovské křižovatce, přešli jsme
Horní Němčí, kde jsme nemohli vynechat lezení po migu,
a pokračovali po lesní asfaltce po naučné stezce až k našemu
cíli - CHATĚ LÁSKY. Měli jsme s sebou papír i suchá polínka
na rozdělání ohně, takže špekáčky nebo klobásky chutnaly
Dolněmčanský zpravodaj

skvěle. Zpáteční cestu jsme zvolili kolem přehrady, pravda,
poněkud jsme se zablátili, ale na dobré náladě to nikomu
neubralo.
Mgr. Vladislav Vystrčil

. Plaveme, dokud můžeme

Dne 23. března pořádal školní parlament akci s názvem
„Plaveme, dokud můžeme“. V průběhu 5 vyučovacích hodin
uplavalo postupně 67 žáků celkem 46 745 m. Mezi nejzdatnější
plavce naší školy patří v kategorii 1. stupeň hned dva žáci, kteří
obsadili třetí místo: Michael Kočí a Viktorie Haluzová, oba ze
4. třídy, druhé místo patří Kristiánu Milošovi také ze 4. třídy
a nejlepší plavkyní 1. stupně je Nela Leopoldová z 5. B.
V kategorii 2. stupeň se na třetím místě umístil David
Kadlček z 8. A, druhé místo obsadil Oliver Mikulička také z 8.
A a nejzdatnější plavec 2. stupně je Roman Bobčík z 9. B.
Všem jmenovaným gratulujeme a ostatním děkujeme
za účast.
Mgr. Kristýna Kočí

. Čáp v 2. třídě

Na jarní vycházku jsme se všichni moc těšili a naše první
kroky vedly k hnízdům čápa. Letos totiž naši čápi dostali
hnízda nová. S napětím jsme čekali, zda přiletí a dosednou.
První čáp podle našeho pozorování přiletěl 27. března.
Na hnízdiště obvykle jako první přilétá samec. Druhého čápa
jsme v hnízdě uviděli 4. dubna. V naší třídě jsme se s chutí
pustili do vyhledávání informací o jejich životě.
Mgr. Jana Pacholová

. Olympiáda z NJ

V březnu proběhlo školní kolo olympiády z německého
jazyka pro žáky 7. a 8. ročníků. Zadání bylo složeno ze čtyř
částí – část poslechová, část gramatická, čtení s porozuměním
a část slohová, tzn. žáci museli napsat krátký text v německém
jazyce. Vítězové v jednotlivých ročnících: 7. ročník: 1. místo
Monika Bilíková, 2. místo Adéla Supová, 3. místo Viktorie
Anna Chlebcová; 8. ročník: 1. místo Marie Stojaspalová, 2.
místo Martin Baroň, 3. místo Přemysl Bobčík a Erik Špaček.
Úspěšným řešitelům blahopřejeme, pochvalu si zaslouží všichni
zúčastnění žáci.
Mgr. Jana Nováková

z 1. stupně. Děti u zápisu měly připraveno několik úkolů.
Zpívaly písničku nebo přednášely básničku, počítaly předměty,
poznávaly číslice, hledaly geometrické tvary, určovaly první
hlásku ve slově, vytleskávaly slova po slabikách, prokázaly
znalost barev … Po celou dobu byli s dětmi také rodiče, kteří
mohli sledovat, co jejich dítě umí. Děti byly moc šikovné
a za svou snahu byly odměněny malými dárečky a pamětním
listem. Na budoucí prvňáčky se už moc těšíme.
Mgr. Marcela Horká

. Ukliďme Česko

20. 4. 2018 jsme se všichni připojili k akci Ukliďme Česko.
Žáci část dne věnovali výuce a pak se rozdělili na skupiny.
V pracovním oblečení a s pomůckami, které jsme dostali
od pracovníků Obecního úřadu v Dolním Němčí, jsme začali
uklízet. Pracovali jsme na několika místech v obci. Sbírali jsme
odpadky, hrabali trávníky, zametali a pleli záhony. Naší zásluhou
je hezčí okolí restaurace, nákupního střediska, dětského hřiště
u požární zbrojnice, hájku, prostory kolem garáží u školního
hřiště, parku u hřbitova, Mateřské školy a jsou vyčištěny i břehy
potoka Okluky. Tato akce určitě přispěla k tomu, že si budeme
více vážit a udržovat čisté prostředí, ve kterém žijeme.
Děkujeme za spolupráci p. místostarostovi J. Tinkovi.
Mgr. Ľubica Ježková

. Vlastivědná exkurze 4. třída

Na 5. dubna nám paní učitelka připravila vlastivědnou
exkurzi. Jeli jsme autobusem. Nejprve jsme se podívali
do Památníku Velké Moravy ve Starém Městě, kde nám pustili
video o Slovanech. Vyprávěli nám o Konstantinu a Metoději,
kteří šířili křesťanství a přinesli k nám na Velkou Moravu
písmo hlaholici. Nejvíc mě zaujala prohlídka archeologických
vykopávek. Potom nás pan řidič zavezl do Archeoskanzenu
na Modrou, kde jsme s panem průvodcem procházeli staré
obydlí Slovanů. Povídal nám, jak se dřív žilo, obchodovalo,
vařilo... Byla tam také domácí zvířata - slepice, kozy, prasata
a oslík. Na obou místech jsme si mohli zakoupit krásné suvenýry.
Na exkurzi se mi moc líbilo a mnoho jsem se dozvěděla.
Kamila Zderčíková, žákyně IV. třídy

. Zápis dětí do 1. třídy

18. dubna se konal na naší škole zápis budoucích prvňáčků
pro školní rok 2018/2019. K zápisu přišlo celkem 34 dětí se
svými rodiči. Kromě dětí z Dolního Němčí se dostavily 3 děti
z Boršic a 1 dívenka z Horního Němčí. Bylo zapsáno 11 dívek
a 23 chlapců. Dětem se individuálně věnovaly paní učitelky
Dolněmčanský zpravodaj

. Mc Donald´s Cup 1. stupně

2. - 3. 5. 2018 se v Uherském Brodě konalo okresní kolo
fotbalového turnaje McDonald´s Cup. V úterý 2. 5. 2018
za krásného počasí naši školu reprezentovala starší kategorie
fotbalistů: Michael Kočí, Vojtěch Mudrák, David Tilchert,
Denis Holzer, Kristián Miloš, Adam Halík, Tomáš Tinka, Jakub
Hybler a Jan Klabačka.
3. 5. 2018 jela do Uherského Brodu reprezentovat mladší
kategorie žáků naší školy v této sestavě: Josef Dufka, Antonín
Horák, Filip Baroň, Matyáš Hrbáč, Petr Ježek, Pavel Chladil,
Tobiáš Kučera, Jakub Zimčík, a Richard Halík.
Bohužel ani jedné skupině se nepodařilo postoupit do dalšího
kola, ale to nic nemění na tom, že jim všem děkujeme za jejich
9

odhodlání,
nasazení
a chuť bojovat o co nejlepší
výsledek!
Poděkování
patří také rodičům, kteří
se přijeli podívat, pomáhat
a také povzbuzovat naše
fotbalisty.
Mgr. Igor Hrdlík

. První pomoc v 1. A a B

14. 5. 2018 navštívil prvňáčky člen Zdravotnické záchranné
služby s výukovým programem První pomoc pro prvňáčky,
aneb když nám medvědům, někdo stůně. Hravou formou děti
poučil, jak se mají chovat v situacích, když se někomu přihodí
nějaký úraz. Děti si mohly prakticky vyzkoušet první pomoc
na plyšovém medvědovi a moc se jim to líbilo.
Jana Staňová

. Férová snídaně

12. května se uskutečnil v Uherském Brodě další ročník
akce Férová snídaně (https://www.ferovasnidane.cz/)
a tentokrát se jí zúčastnila také naše škola. Díky ochotě,
zájmu a hlavně šikovnosti našich žáků jsme všem účastníkům
nabídli k ochutnání několik druhů sušenek, buchet a dalších
dobrot vyrobených z Fairtrade surovin, případně od místních
zemědělců.
V pátek je žáci pod vedením paní zástupkyně Ježkové
připravili a v sobotu ráno se vydali do Uherského Brodu, kde
je čekala skupina žáků z místního gymnázia. Žáci společně
posnídali, sklidili pochvalu za své pekařské umění a ochutnali
všechny pokrmy. Společně pak strávili příjemné dopoledne
doplněné o přátelskou atmosféru a doprovodný sportovní
program.
Tímto bych velmi rád poděkoval a ocenil práci následujících
žáků: 7. B: Ladislav Jakub Janča, Denis Straka, Kristýna
Sedlaříková, Kateřina Simandlová, Adéla Supová,
8. A: Martin Baroň, Tomáš Kadlček, Tobiáš Šmejdíř,
Veronika Martišová, Marie Stojaspalová, Barbora Ševčíková,
Tereza Ševčíková, 8. B: Nikola Baroňová, Nicol Poláchová,
Martin Smetana, 9. A: Renata Zimčíková.
Díky moc! Budu se těšit na další společnou akci!
Mgr. František Ježek

mnohdy více času než oni. V průběhu roku poznají dokonale
jejich nálady, zvyky, bolístky, oblíbená jídla, koníčky, trápení,
tajná přání, lásky a mnoho dalšího.
Družina je součástí školy, nemáme sice vyučovací hodiny,
ale děti se tu mnohému naučí. Učí se tak, aby to nepoznaly, aby
si myslely, že si jenom hrají. Navazujeme na to, co se děti učí
ve škole. O to náročnější úkol mají vychovatelky, které pro ně
denně připravují program.
Odměnou pro každou vychovatelku je úsměv dětí
a spokojenost jejich rodičů při akcích jako je kino Máj – Bijásek,
Smajlíkov - Uherské Hradiště, vánoční besídka, vánoční
jarmark, karneval, pálení čarodějnic, miss, silák družiny,
koupáníčko - saunováníčko (rodiče a děti).
Simona Synčáková

Z činnosti ZUŠ od března 2018…
Z novinek na ZUŠ bychom tentokrát začali úspěchy našich
žáků v soutěžích vyhlášených MŠMT. Dne 6. března 2018 se
uskutečnilo Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje
– zobcové flétny v ZUŠ Slovácko Uherské Hradiště. Této
soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků z okolních ZUŠ okresu
Uherské Hradiště. Naši ZUŠ zde reprezentoval Tobiáš Kučera
(III. kategorie do 10 let) – žák p. uč. Antonína Daníčka. Tobiáš
získal pěkné 3. místo. Klavírní spolupráci zajistil p. uč. David
Štefaník.

. ŠKOLNÍ DRUŽINA

V žádném případě není družina jenom čekárna na kroužky
a na rodiče, než si své děti vyzvednou. Družina má v životě školy
zvláštní postavení, a proto je důležitá spolupráce s vedením
školy, třídními učitelkami i s ostatními vyučujícími dětí.
Družina má svůj školní vzdělávací program, vnitřní řád,
režim dne, třídní knihu, každé dítě má svůj deníček a každé
oddělení má svůj plán na celý školní rok.
Děti stráví ve ŠD hodně času, a proto je důležitá komunikace
a spolupráce s rodiči. Vychovatelky s jejich dětmi stráví
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Dne 7. března 2018 se uskutečnilo Okresní kolo soutěže
v sólovém a komorním zpěvu v ZUŠ Uherské Hradiště. Této
soutěže se zúčastnilo celkem 56 žáků z okolních ZUŠ okresu
Uherské Hradiště. Naši ZUŠ zde reprezentovaly: Kamila
Zderčíková (0. kategorie do 10 let) a Lucie Zimčíková (0.
kategorie do 10 let) ze třídy p. uč. Veroniky Zaorálkové.
Dolněmčanský zpravodaj

Vystoupení děvčat bylo velmi zdařilé. Kamila si vybojovala
1. místo s postupem do krajského kola, které se uskuteční 23.
března 2018 v ZUŠ Karolinka a kde bude dále reprezentovat
naši ZUŠ. Lucie získala krásné 2. místo. Klavírní spolupráci
zajistil opět p. uč. David Štefaník.
Dne 9. března 2018 se uskutečnilo Okresní kolo soutěže
ve hře na dechové nástroje žesťové - v ZUŠ Uherské Hradiště.
Této soutěže se zúčastnilo celkem 23 žáků z okolních ZUŠ
okresu Uherské Hradiště. Naši ZUŠ zde reprezentoval: Jakub
Tinka (VI. kategorie do 13 let) – žák p. uč. Antonína Daníčka.
Jakub získal pěkné 3. místo. Klavírní spolupráci zajistila p. uč.
Klára Kolajová.

Dne 23. března 2018
se uskutečnilo Krajské
kolo soutěže v sólovém
a komorním zpěvu v ZUŠ
Karolinka. Této soutěže se
zúčastnilo téměř 80 dětí ze
Zlínského kraje. Naši ZUŠ
zde reprezentovala: Kamila
Zderčíková (0. kategorie
do 10 let) ze třídy p. uč.
Veroniky Zaorálkové, která
zde získala krásné 2. místo.
Klavírní korepetice se opět
úspěšně ujal p. uč. David
Štefaník. Vedení naší školy
děkuje Kamilce za vzornou
reprezentaci školy, vyučující
za její přípravu a přeje
mnoho radosti a dalších úspěchů v sólovém i komorním
zpívání.
V pátek 6. dubna 2018 se v 16.30 hodin uskutečnil
v hudebním sále ZUŠ již tradiční Jarní koncert žáků hudebního
oboru. Představili se žáci p. uč. Hrobařové, Kolajové,
Gajdůškové, Miklášové, Černíčkové, Zaorálkové a také p. uč.
Frýborta, Haise, Daníčka a Štefaníka. Úvod koncertu patřil
Pěveckému sboru Zpěvánek, který pod vedením p. uč. Kláry
Kolajové, zazpíval písně s jarní tematikou od Z. Svěráka a J.
Uhlíře. V programu jsme si mohli dále vyslechnout na klávesy
Barboru Bahulovou; na klavír Lucii Mikulkovou, Simonu
Juřenovou, Annu Mitáčkovou, Veroniku Petranu Uhlířovou,
Pavla Chladila, Jakuba Koláře a Pavla Beníčka; na kytaru zahráli
Iveta Valková a Tadeáš Slabý; zobcovou flétnu nechal rozeznít
Tobiáš Kučera, na trubku zahráli Jakub Tinka a Tomáš Kadlček,
zvuk houslí představila Iveta Križanová a sólově zazpívalo hned
Dolněmčanský zpravodaj

7 děvčat, a to Lucie Zimčíková, Kamila Zderčíková, Veronika
Petrana Uhlířová, Veronika Martišová, Johana Šídlová, Sabina
Vondráková a Žaneta Jančová.
Během koncertu jsme vyslechli krátké i rozsáhlejší
instruktivní skladbičky a pěkné písně. Klavírní spolupráci
zajistili: p. uč. Kolajová a p. uč. Štefaník. Strávili jsme příjemný
podvečer, naplněný pěknými dětskými hudebními výkony.
Hudební sál byl zcela zaplněn a po závěrečném společném
focení dětí jsme se v 18.00 hodin rozešli v dobré náladě zpět
do svých domovů.
V dubnu proběhl tradiční průzkum hudebnosti v MŠ
v Dolním Němčí a rovněž tradiční soutěž ve znalostech hudební
nauky „Král hudební nauky“. A jak to všechno dopadlo?
Přípravka: Sokolová Monika – 1. místo, Natálie Minaříková
– 2. místo, Ondřej Tinka - 3. místo.
1. ročník: Mitáčková Anna – 1. místo, Kolář Jakub – 2. místo,
Ježková Aneta – 3. místo.
2. ročník: Soukeníková Kristýna – 1. místo, Vaněk David – 2.
místo, Turečková Heda – 3. místo.
3. a 4. ročník: Uhlířová Petrana Veronika a Zimčíková
Magdaléna – 1. místo, Nováková Justýna – 2. místo, Sokolová
Adéla – 3. místo.
5. ročník: Mikulková Lucie – 1. místo, Andrášková Lucie – 2.
místo, Hladík Ladislav - 3. místo, Bilíková Monika – 3. místo.
Výtvarný obor ZUŠ se zapojil v měsíci dubnu do výtvarné
soutěže „Světoví výtvarníci“, pořádané ZŠ a MŠ Ostrožská
Lhota. Nejmladší děti si vybraly tvorbu zlínské výtvarnice
a návrhářky plastických a nafukovacích hraček Libuše Niklové.
Podle ní zkusily nejen navrhnout, ale i vyrobit z kartonu
a kašírovaného papíru hračky pro děti. Starší děvčata si zase
vybrala malíře Alfonse Muchu a inspirovala se jeho tvorbou
a zkusila namalovat divadelní plakáty na sklo. Také jsme zkusili
navrhování obuvi, a to z keramiky. Jak jsme byli úspěšní?
Výsledková listina – výtvarná soutěž „Světoví výtvarníci”
PLOŠNÉ PRÁCE
I.kategorie: 1. místo Andrea Mikulková,
II.kategorie: 2. místo Karolína Uhrová,
III.kategorie: 2. místo Marie Stojaspalová,
3. místo Veronika Martišová,
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ: Veronika Martišová
PROSTOROVÉ PRÁCE
I.kategorie: 3. místo Eliška Margetínová,
III.kategorie: 1. místo Nela Haluzová a Monika Nevařilová,
2. Místo, Eva Pečivová, 3. místo Markéta Beníčková.
Ve čtvrtek 10. května 2018 v 9.45 hodin proběhla v Kulturním
domě v Dolním Němčí tradiční Akademie, na které se
představili žáci hudebního, tanečního, literárně-dramatického
oboru ZUŠ. Program byl opravdu pestrý. Akademii zahájil
Pěvecký sbor ZUŠ „Zpěvánek“, který pod vedením p. uč. Kláry
Kolajové zazpíval písně Jaro a Na té naší pouti. Ve sborečku
zpívalo 13 dětí.
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Následoval taneční obor – mladší děvčata, která pod
vedením p. uč. Miliny Veprentsove nacvičila velmi pěknou
choreografii „Zvonečky“. Děvčata tančila v bílých trikotech
a jemných fialových sukýnkách.
Tanec byl vystřídán hudebním oborem. Představil se Tobiáš
Kučera na zobcovou flétnu se skladbou Ave Maria, Sabina
Vondráková zazpívala písně Koníčku můj a Ó řebíčku a Jakub
Tinka zahrál na trubku skladby Allmande a Francouzský
pochod.
Po hudebním vstupu následovalo divadlo. Literárnědramatický obor si připravil pod vedením p. uč. Ireny Cigánkové
v prvním vstupu velmi úsměvný příběh Zdeňka Svěráka
„Tatínku, ta se Ti povedla“. Herci poprvé použili zakoupené
mikroporty a odměnou jim bylo krásné porozumění textu ze
strany posluchačů.

píseň Čerešně a Komorní soubor ZUŠ pod vedením p. uč. Hany
Miklášové zahrál skladby Portsmouth a Lion sleep tonight.
Na přípravě Akademie se podíleli tito učitelé: Aneta
Gajdůšková, Antonín Daníček, Lukáš Frýbort, Radek Hais,
David Štefaník, Klára Kolajová, Hana Miklášová, Veronika
Zaorálková, Milina Veprentsova, Irena Cigánková, Jarmila
Hrobařová a Marek Teimer. Klavírní spolupráci zajistili:
David Štefaník a Klára Kolajová. Výzdobu zajistila p. uč.
Alena Růžičková a celou Akademií nás velmi pěkně provedla
moderátorka Aneta Dufková.
Tato Akademie se ještě zopakovala v neděli 13. května
v 16.00 v Kulturním domě v Dolním Němčí a byla věnována
všem maminkám a babičkám ke Dni matek.
V úterý 22. května 2018 se uskutečnil na ZUŠ oblíbený
Výchovný koncert pro děti z MŠ. Předškoláčci se přišli podívat
do naší Zušky, jak se hraje na různé hudební nástroje a jak
vypadá prostředí, ve kterém se zde učíme. Představilo se
celkem 12 dětí na různé hudební nástroje, a to: Iveta Križanová
(housle), Klárka Bobčíková (klavír), Jakub Kolář (klavír),
Kamila Zderčíková (zpěv), Lucie Zimčíková (zpěv), Karolína
Uhrová (EKN), Lucie Mikulková (kytara), Adéla Gregorová
(kytara), Sára Uhrová (kytara), Tobiáš Kučera (flétna) a Jakub
Tinka (trubka). Všechny děti z MŠ byly velmi šikovné a hodné,
poznaly spoustu hudebních hádanek a písniček, které byly
tentokrát zaměřeny na melodie z televizních Večerníčků
a načerpaly nové znalosti ze světa hudby. Na závěr jsme si
všichni společně zazpívali známé lidové písně, vyfotili jsme
se na památku a děti si prohlédly hudební nástroje zblízka
a trochu si „zamuzicírovaly“….

V následujícím hudebním vstupu zahrála na klavír
skladbičky Na koníčku a Malá květinářka Klárka Bobčíková,
na housle Concerto in G Iveta Križanová, na zobcovou flétnu
Francouzskou píseň Zuzana Štipčáková a písně Vlaštovička lítá
a Smutný milý zazpívala Žaneta Jančová.
První část Akademie zakončila starší děvčata z tanečního
oboru, která předvedla rozverné pásmo „Charleston“.

Po krátké pauze přišlo na řadu opět divadlo a tentokrát jsme
zhlédli představení mladších žáků – příběh Vojtěcha Steklače
z knihy „Boříkovy lapálie“.
Po vystoupení LDO následovalo opět hudební vystoupení
a jako první zahrála Veronika Petrana Uhlířová na klavír
skladbu Toccatina, Lucie Zimčíková zazpívala píseň Prázdniny
u babičky a Kamila Zderčíková zazpívala písně Voda voděnka
a Na trakaři. Obě poté zazpívaly v duu píseň Telefonní omyl.
Taneční obor předvedl v závěru Akademie choreografii
s názvem „Freedom“, kterou nacvičila nejstarší děvčata
a ve které si sólově zatančila Veronika Uhrová, která je
absolventkou 7. ročníku studia tohoto oboru.
Samotný závěr Akademie patřil hudebnímu vystoupení.
Anna Kadlčková zazpívala píseň Pátá, Žaneta Jančová zazpívala
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Důležitým projektem, do kterého jsme již druhým rokem
aktivně zapojeni, je celorepublikový projekt ZUŠ Open 2018,
který organizuje Nadační fond Magdaleny Kožené a má
upozornit na důležitost základního uměleckého vzdělávání
v ČR. Dne 24. května se zapojené ZUŠ spojily svými akcemi
a projekt tak získal na velikosti. Naše ZUŠ v tento den uskutečnila
opět výtvarné odpoledne „Malujeme s rodiči“, které proběhlo
v zahradní restauraci U Devila v Dolním Němčí. Tato akce byla
volně přístupná veřejnosti. Celou akci „Malujeme s rodiči“
připravily nejmenší děti se svou paní učitelkou výtvarného
oboru. Během příprav vytvořili žáci vlastnoručně kreslené
a psané pozvánky a rodičům za malování medaile, které také
vyrobili. Vybrali jsme výkresy na malou výstavku a ještě jsme
namalovali nové obrázky na téma Prázdniny.
Ve čtvrtek jsme se po obědě přesunuli na zahrádku restaurace
U Devila, kde jsme nainstalovali naši výstavku, připravili
výkresy, barvy, pastely a další potřeby na tvoření. Zbýval nám
ještě čas do příchodu rodičů, tak jsme ho trávili na průlezkách
a zchlazením výbornou točenou zmrzlinou, kterou nám
Dolněmčanský zpravodaj

DEN OBCE DOLNÍ NĚMČÍ

110. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů

70. výročí založení
Mysliveckého spolku LANKA

50. výročí založení
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu

10. výročí založení
Ženského pěveckého sboru Tetičky z Dolněmčí
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10. výročí založení
Mužského pěveckého sboru Dolněmčané
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Den obce nafotil Kamil Válek a Marcela Martišová.
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koupil pan Zbyněk Uher, majitel restaurace a také tatínek
naší spolužačky. Pak už postupně přicházeli rodiče, maminky,
tatínci a sourozenci. Přišel se na nás podívat pan ředitel školy
Milan Kvasnička a naše paní zástupkyně Lubica Ježková a Klára
Kolajová. Prostor zahrádky byl pěkně zaplněn, počasí nám přálo
až moc a my jsme se dali do tvoření. Malovalo se a kreslilo. Děti
radily rodičům, co a jak mají správně dělat. Za tvorbu rodičům,
děti předaly medaile. Krásně jsme si to užili a věříme, že se to
líbilo i těm co přišli na zahrádku za občerstvením. Určitě si to
zase zopakujeme. Velké poděkování patří tatínkovi, Zbyňku
Uhrovi, za umožnění naší akce v jeho restauraci a za zmrzlinu
pro všechny děti. Také Veronice Martišové, Julii Cmolové,
Sabině Šumšalové a Monice Nevařilové, za to, že nám pomáhaly
s pomůckami při tvoření.

To není zrovna příkladné pro naše děti, protože i tím je
k něčemu vychováváme. A proč se nám nedaří vytvořit třeba
dechový orchestr nebo cimbálovou muziku? Myslím si, že
největším problémem je, že děti nevydrží u daného nástroje
a studium třeba po 2-3 letech klidně vzdají, i když jim to jde
a rodiče je nechtějí do ničeho nutit….Je to zkrátka pohodlnější
a nemusíme už dítě dál motivovat a dohlížet na jeho cvičení.
Máme špatnou představu o vzdělávání v ZUŠ a k naší zušce
přistupujeme jako ke kroužku, ale to je omyl. Je to umělecké
vzdělávání, má svou důležitost a má profilovat a připravovat
dítě v uměleckých oborech k dalšímu růstu.
Pokud budeme takto pokračovat, může se stát, že u nás
učitelé nebudou chtít učit, přijdeme o ně a postupně bude
ubývat i samotných žáků. Velmi se přimlouvám za to, abychom
se všichni zamysleli nad tím, jak k tomu přistupujeme a snažili
se o to, aby situace byla lepší. Sama za sebe musím napsat, že
mi na naší ZUŠ velmi záleží a přála bych si dobré výsledky
dětí, spokojené rodiče a rovněž spokojeného zřizovatele školy.
Pomozte naší ZUŠCE, aby byla lepší!!!!
Prožili jsme další školní rok naplněný radostí z umělecké
práce a těšíme se na nové společné zážitky.
Mgr. Klára Kolajová a Alena Růžičková

Z mateřské školy
V neděli 27. května 2018 navštívil náš literárně-dramatický
obor 58. Zlínský filmový festival a aktivně vystoupil na scéně
v Parku Komenského s nacvičeným příběhem Zdeňka Svěráka
s názvem Tatínku, ta se Ti povedla. Tématem letošního ročníku
byla česká a slovenská kinematografie. Naše ZUŠ podpořila
tuto akci právě vystoupením mladých herců. Paní učitelka
Irena Cigánková připravila tento příběh se skupinou starších
dětí a představili se v něm: Iva Zelinková, Barbora Zetková,
Johana Šídlová, Natálie Fibichrová a Tomáš Cmol. Děti
vystoupily v parku hned ve dvou vstupech a přesto, že bylo
velmi proměnlivé počasí, diváků přišlo opravdu mnoho a velký
potlesk byl pro mladé herce velkou odměnou. Již teď se děti těší
na další ročník a chtějí opět do Zlína.
V týdnu od 28. května do 1. června proběhne v naší ZUŠ
Zápis nových žáků do jednotlivých oborů a následně Postupové
zkoušky hudebního oboru. V pátek 8. června se uskuteční
v 17.00 hodin Absolventský a Závěrečný koncert žáků
hudebního oboru. Ve čtvrtek 14. června v 17.00 hodin vystoupí
žákyně tanečního oboru v pořadu Tanec, Tanec v Uherském
Brodě. Druhá polovina měsíce proběhne ve znamení příprav
na ukončení školního roku.
Na závěr mi dovolte malé zamyšlení, které si nemohu
odpustit. Máme v obci základní uměleckou školu – nemusíme
nikam daleko za uměleckým vzděláváním dojíždět a myslím
si, že máme i kvalitní učitelský kolektiv. Objevuje se nám však
stále více problémů: v mnoha případech nefunguje pravidelná
příprava dětí na výuku, nošení pomůcek, omlouvání dětí
prostřednictvím Bakalářů, žákovské knížky nebo telefonu
(nikoli formou vytržených lístečků, jak se mnohdy stává),
vymlouvání dětí z toho či onoho, celoroční uvolňování dětí
z povinných předmětů – jako je v hudebním oboru Hudební
nauka nebo od 4. ročníku studia Komorní hra a také nakonec
neúčast dětí na vystoupeních, které se velmi dlouho a pracně
nacvičují a ve chvíli, kdy s dětmi pedagog nejvíce počítá –
nepřijdou…. Když potom uskutečníme Akademii, tak se klidně
uprostřed programu zvedneme a odejdeme, protože naše dítě
už nevystupuje a program je příliš dlouhý….
Dolněmčanský zpravodaj

Blížící se konec školního roku je jako každoročně naplněn
spoustou činností, zábavy a aktivit. V měsíci květnu jsme
oslavili Den matek, na který se děti pečlivě připravovaly.
Potěšily maminky písničkami, básničkami, tanečky a zahrály
také krátká divadélka – veršované a hudební pohádky.
Společně s dětmi ze ZŠ jsme zhlédli program s dravci
skupiny Seiferos. Sokoli, jestřábi, rarozi, orli a další dravci
létali nad našimi hlavami a lovili atrapy kořistí. Spatřili jsme
také český unikát – orla královského a supa bělohlavého.
Celý program byl provázen zábavným a zároveň zajímavým
výkladem v brněnském nářečí.
Děti - předškoláci navštívily nově otevřené a zrekonstruované
dopravní hřiště v Uherském Brodě. Po povídání o situacích
na křižovatkách a zhlédnutí krátkého filmu s dopravní tematikou
si děti na vlastní kůži vyzkoušely při jízdě na koloběžkách,
kolech a tříkolkách jízdu s využitím dopravních značek, zastavit
na stopce, zvládat reakci na signály semaforu, projet kruhový
objezd. Děti si jízdu na dopravním hřišti velmi užily a přijely
obohaceny o nové zážitky a zkušenosti.
Paní učitelky s děmi z tanečního kroužku obohatily svým
vystoupením nejen hodový program na Muzeu, ale i na setkání
se seniory v kulturním a charitním domě. Paní učitelky a děti
ZUŠ oboru hudebního nás pozvaly na výchovný koncert, kde
nám zahrály skladby na klavír, flétnu, housle, kytaru, trumpetu,
elektronické klávesy a společně si pak na závěr zazpívaly
oblíbené písně z večerníčků. Děti oboru dramatického přijdou
do naší mateřské školy a zahrají nám divadélko.
Den dětí jsme tentokrát oslavili v areálu myslivecké chaty,
kde pro nás myslivci připravili krásné a zábavné dopoledne,
za které jim tímto děkujeme. Opekli nám špekáčky a připravili
pro děti různé soutěže - hod kamínky do rybníku, překážkovou
dráhu, slalom a střelbu se vzduchovky.
Tak jako vloni i v letošním roce se naše děti zúčastnily
vědomostní soutěže z různých oblastí matematiky a logiky
„Úkoly čmeldy Pepíka“. Nejúspěšnější byl letos D.J. ze třídy
Motýlků, který si převezme diplom a medaili na Přírodovědecké
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fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Za celou mateřskou
školu mu tímto gratulujeme.
Letos jsme se rozhodli v rámci celodenního výletu navštívit
ZOO Hodonín a byli jsme velmi příjemně překvapeni. Oproti
velkým ZOO jsou děti zvířatům mnohem blíže, zvláště se nám
líbil výběh pro tygry a lvy, ale i jiná zvířátka - šimpanzi, ptáci,
velbloudi, klokani, želvy, rybičky…

A co nás ještě čeká?

V pátek 8.června proběhne na hřišti TJ 7. ročník fotbalového
turnaje mateřských škol „Školka Cup“. Letos se ho zúčastní 63
dětí z mateřských škol Dolní Němčí, Hluk, Uherský Ostroh,
Uherský Brod Olšava a Uherský Brod Obchodní.
V úterý 26.6. nás čeká rozloučení s našimi předškoláky.
Dopoledne na naší zahradě v programu „Pasování plné
špásování“ král na koni bude děti předškoláky pasovat
na školáky a odpoledne proběhne slavnostní rozloučení
v obřadní místnosti OÚ za přítomnosti pana starosty, třídních
učitelek a rodičů dětí.
Školní rok 2017-2018 se tak dostal do svého závěru.
Děkujeme touto cestou rodičům a sponzorům za spolupráci
a přejeme všem prázdniny plné sluníčka a pohody.
Za kolektiv mateřské školy Dana Talská

Zápis na nový školní rok proběhl 9. 5. 2018. Přihlášky podalo
prostřednictvím svých zákonných zástupců 28 dětí. Všechny
děti byly od 1. 9. 2018 přijaty.
Od 1. 8. 2018 dojde ke změně vedení mateřské školy.
Za odcházející ředitelku byla do funkce nové ředitelky MŠ
na základě konkursního řízení jmenována stávající učitelka
V. D. z Dolního Němčí. Tímto ji přeji v nové funkci hodně sil
a pracovních úspěchů.
Vždycky jednou něco začíná a něco končí. A tak končí
i mé působení v mateřské škole v Dolním Němčí. Chtěla
bych poděkovat všem, kteří během mého působení školu
podporovali, spolupracovali s námi - p. učitelkám a ostatnímu
personálu, obci Dolní Němčí, rodičům a sponzorům, zkrátka
všem, kteří se podíleli na zkvalitnění předškolního vzdělávání
v naší MŠ a zároveň jim popřát krásné prázdniny plné slunce
a odpočinku.
Kadlčková Eva, řed.

Letem světem ze života
krúžku…
Nedávno se uskutečnil dětský den a v krúžku jsme si
uvědomili, že už je to měsíc, co do dolněmčanských ulic vyšlo
více než 130 krojovaných. Máme radost, že se lidé přidali
do průvodu a podpořili tím stárky a mladé děcka, které se letos
rozhodly přidat do hodové chasy. Nečekali jsme, že všichni
rodiče stárků vyjdou také v kroji (není to podmínka). O to víc
nás to ale potěšilo.
Po několikahodinovém průvodu a vyzvednutí všech stárků
nám pan starosta předal hodové povolení, což znamená,
že jsme mohli uspořádat hodovou zábavu. O zábavu se
tradičně postarala DH Dolněmčanka a hrála také CM Rubáš.
O doprovod při vystoupení hodové chasy se postarala CM
Šáteček z Dolního Němčí. Bufet si vzal na starosti Oldněmčan
a všichni byli velmi spokojení. Organizace hodů stála nemalé
úsilí, a proto chci ještě jednou za krúžek velmi poděkovat těm,
kteří se jakkoliv podíleli na pořádání letošních hodů s právem.
V červnu nás ještě čeká XI. ročník Pečení chleba, který letos
pořádáme v rámci Dne obce. Vystoupí Dolněmčánek, Ženský
pěvecký sbor Tetičky, Mužský pěvecký sbor Dolněmčané,
Národopisný krúžek Dolněmčan, Cimbálová muzika Rubáš
a Slovácký krúžek Háječek. Od července si dáme měsíc a půl
prázdniny a poté začneme opět pravidelně zkoušet. Tímto bych
chtěla pozvat všechny zájemce na naše zkoušky, které probíhají
každou sobotu od 18 hodin ve zkušebně krúžku. Více informací
na www.dolnemcan.cz.
Taťána Milošová – vedoucí souboru

Blíží se závěr školního roku a všichni se těšíme na prázdniny
a dovolenou. Letošní školní rok proběhl v klidu a pohodě,
všechny plánované akce se uskutečnily k radosti našich dětí.
V mateřské škole se vzdělávalo celkem 97 dětí ve 4 třídách a to
nejen z Dolního Němčí, ale také z okolních obcí v logopedické
třídě. Poprvé od 1. 9. 2017 začalo platit pro děti narozené
do konce srpna 2012 povinné předškolní vzdělávání, kdy děti
měly povinnost se každodenně vzdělávat 4 hod. v mat. škole.
Celkem to bylo 36 dětí . Z tohoto počtu do základní školy letos
odchází 32 dětí, 4 děti mají odklad školní docházky.
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KNIHOVNA
Na začátku března jsme v knihovně přivítali naše prvňáčky
v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Děti se seznámily
s chodem knihovny a trošku si zasoutěžily. Hned další měsíc
pozvaly do svých tříd paní knihovnici, aby ji přesvědčily o tom,
že umí číst a ona je mohla pozvat na pasování na čtenáře.
V půli března se konal pro nejmenší děti, které navštěvují
každé úterý cvičení s maminkami, karneval. Byl připraven
program v podobě malování, ale hlavně tancování na malé
diskotéce. Cvičení žížalek bude probíhat i po prázdninách,
a tak maminky, které máte zájem o tuto aktivitu v knihovně,
přijďte se domluvit do knihovny. Budeme se na Vás těšit.
V březnu proběhla také šestá lekce 2. ročníku kursu Pletení
z papíru. Tentokrát se soustředily na výrobu košíků. Chtěla bych
poděkovat všem, kdo se podílí na účasti, ale především paní
Boženě Pochylé za ochotu nás něco naučit. Tímto vyhlašujeme
3. ročník kursu Pletení z papíru, který začne v měsíci září. Bližší
informace v knihovně nebo na telefonním čísle 702 155 121.
Koncem března patří knihovna již tradičně malým spáčům.
Letošní téma Noci s Andersenem se neslo v duchu pohádky
Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Této akce se
zúčastnilo 17 dětí a dva dospěláci. Děti se nejdříve rozdělily
do týmů a začaly soutěžit. Určovaly podle obrázků psí a kočičí
hrdiny, dále pak je po knihovně hledaly. Další soutěží byl
oblíbený AZ kvíz. Při večeři jsme dětem přečetly pohádku
Jak pejsek a kočička pekli dort, aby měly inspiraci, protože
hned následovala soutěž ve výrobě nepečeného dortíku. Všem
dětem se podařilo velmi úspěšně namíchat dobrůtku, kterou si
připravily na ráno na snídani. Ještě před spaním děti zjistily, že
jim myšky sebraly odměnu, kterou jim za soutěžení připravili
pejsek s kočičkou, a tak se vydaly po jejich stopách, a nakonec
odměnu našly na dětském hřišti a vzaly si ji zpátky do knihovny.
A pak už následovalo uložení se do spacáčků a spinkání. Ráno
po probuzení se děti těšily na snídani. Zjistily, že se jim moc
povedla. Ještě jsme si, po rozdělení dárečků, stihli zasoutěžit
a skládali jsme puzzle pohádkových postav. Kolem deváté
hodiny jsme se se spokojeným úsměvem na tváři, některé děti
teda se smutným, protože by zůstaly i déle, začali rozcházet
k domovu. A zase za rok se těšíme na další Noc s Andersenem.
V dubnu se uskutečnila beseda na téma Ovocné stromy
v krajině s ekologem Vítem Hrdouškem, na kterou zavítalo

bezmála dvacet lidí. Velmi příjemná atmosféra byla zakončena
ochutnávkou oskeruší a nabídkou k prodeji bylinkových čajů.
V květnu naši knihovnu navštívili žáci páté třídy Základní
školy s paní učitelkou Horkou, kde byla pro ně připravena
beseda o pověstech. Děti byly hodně zvídavé a na závěr
si vyzkoušely na malém testu, co všechno si o pověstech
zapamatovaly. Za odměnu dostaly na památku minci z doby
Marie Terezie.

. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Beletrie:
Osvícení – King Stephen
Písařka ze Sieny – Winawer Melodie
Čarodějnice – Läckberg Camilla
Ve službách milosti – Leckie Ann
Macbeth – Nesbø Jo
Sbírka kostí: čtyři povídky – Reichs Kathy
Já si tě najdu – James P.D.
Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci – Pawlowská Halina
Šestnáctá lež – Patterson James
Vzdálená řeka – Wood Barbara
Za jasné noci – Haran Elizabeth
Nad propastí – Smith Wilbur
Dětská literatura:
Trosečníci v čase. Poslání – Haddix Margaret Peterson
Apollonův pád. Temné proroctví – Riordian Rick
Brontík. Rytíř z pravěku – Brezina Thomas
Strašidelná knihovna. Na půdě je duch – Butler Dori
Hillestad
Naučná literatura:
Tomáš Baťa a baťovské školství – Kostka Karel
Včelaření od jara do zimy – Urban Miroslav
Jana Daňková, knihovnice

ZHODNOCENÍ SEZÓNY
2017/2018 - KST Dolní Němčí
Každoročně Vás milí spoluobčané v letním zpravodaji
informujeme o výsledcích a vystoupení našich mužstev
v mistrovských soutěží za celou uplynulou sezónu. V dubnu
letošního roku nám skončila sezóna pod označením 2017-2018.
Sezónu jsme dohráli se všemi 8 družstvy, a to 6 v mužských
Dolněmčanský zpravodaj
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kategoriích a 2 v žákovské kategorii. I v tomto soutěžním
ročníku jsme měli několik absentujících hráčů, kteří byli sice
zařazeni v základech jednotlivých družstvem, ale nakonec
vůbec neodehráli žádný zápas nebo naskočili pouze k několika
utkáním. Přes všechno jsme však uplynulou sezónu zvládli, lze
ji i hodnotit jako vydařenou.
Částečně se nám podařilo splnit stanovené předsezonní cíle,
když se podařil postup „C“ mužstva mužů do Krajské soutěže
1. třídy. Těsně unikl postup našemu „A“ mužstvu mužů, které
zůstalo již 4 mistrovskou sezónu na druhé příčce divizní
soutěže, tedy těsně před branami postupu do 3. ligy. Níže krátké
ohlédnutí k vystoupení našich mužstev.
Naše „A“ družstvo mužů, jakož to tradiční adept na přední
příčky v divizní soutěži, započal mistrovskou sezónu s cílem
bojovat o postup do 3. ligy. Tomu taky nasvědčovala soupiska
základu mužstva v čele s Ivem Mikulcem, tak s Pavlem
Daňkem, kteří poslední léta tráví pracovně v zahraničí.
Prvně jmenovaný však odehrál pouze 3 mistrovská kola,
druhý jmenovaný nastoupil ve 12 kolech. Jako rozhodující
se nakonec ukázaly utkání s dalším adeptem na postup Orel
Zlín, se kterým jsme v domácím utkání prohráli v poměru 6:10
a v odvetě ve Zlíně jsme pouze remizovali i s Ivem Mikulcem
v sestavě. Sportovně však nutno uznat, že si Orel Zlín svými
letošními předvedenými výkony premiérový postup do 3. ligy
zasloužil. Právě do 12 kola odvetného utkání s Orel Zlín jsme
měli jedinou porážku právě z domácího utkání se stejným
soupeřem, jinak naplňovalo mužstvo postupové naděje. Ovšem
zmíněnou remízou Orel Zlín odskočil v mistrovské tabulce
o další body, což se nakonec ukázalo jako nedostižné. Ve druhé
polovině soutěže navíc odcestoval do zahraničí i Pavel Daněk,
tak sezónu dohrával náš tým s posilami z B týmu, tj. Zdeňkem
Fibichrem a Luďkem Jančářem. Právě Zdeněk Fibichr stojí
za zmínku, neboť nastupoval za „A“ tým naposledy v sezóně
1999-2000, je u něj tedy patrné výrazné zlepšení v posledních
letech, za což zasluhuje uznání. Celkově již v pořadí čtvrtou
2. příčku v nejvyšší krajské soutěži obsadilo naše mužstvo
za zisk 72 bodů (16 výher, 2 remízy, 4 porážky). Za „A“
mužstvo nastupovali tito hráči: Karel Orlovský s procentuální
úspěšností výher 88,41 % byl opět nejlepším hráčem mužstva,
dále Pavel Daněk – 67,57 %, Dušan Kubeš – 57,69 %, Luděk
Jančář – 56,25 % a Zdeněk Fibichr – 44,44 %.
Ve druhé nejvyšší krajské soutěži Zlínského kraje (Krajská
soutěž 1. třídy) nastupovali hráči našeho „B“ družstva mužů,
které doplatilo zejména na skutečnost, že museli až 2 hráči
základní sestavy zaskakovat v „A“ týmu. Tahouny a kostrou
tohoto mužstva byl Jan Sadílek a Jan Ježek, neztratil se ani
spolehlivý, nadějný junior Ondřej Kučera. Dle vývoje uplynulé
sezóny, díky horší 1. polovině, lze považovat konečné čtvrté
místo se ziskem 57 bodů (11 výher, 2 remízy, 9 porážek)
za výborný výsledek. Za „B“ tým nastupovali zejména tito
hráči: Jan Sadílek – 73,61 %, Jan Ježek – 54,22, Ondřej Kučera
– 46,43 % a s méně jak 50% odehraných utkání Luděk Jančář –
81,82 %, Zdeněk Fibichr - 50 % a hráči z nižších soutěží.
Ve třetí nejvyšší krajské soutěži (Krajská soutěž 2. třídy, sk.
A a B) nastupovali prvně naše 2 mužstva. „C“ a „D“ družstvo
mužů sice hrály rozdílnou skupinu této soutěže, chtěly ovšem
atakovat přední příčky a návrat alespoň 1 mužstva nazpět
do Krajské soutěže 1. třídy. „C“ družstvo v konečném výsledku
obsadilo 1. místo tabulky a následující sezónu se popere
o umístění v Krajské soutěži 1. třídy. „C“ mužstvo nakonec přes
výpomoc Víta Ježka z E týmu postoupilo s bilancí 17 výher, 1
remízou a 4 prohrami s celkovým ziskem 74 bodů. Na mužstvu
byla v průběhu celé mistrovské soutěže patrná touha vyhrát
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každý zápas, byl zřejmý týmový duch všech hráčů, kteří za C
tým nastoupili. O postup se postarali tito hráči: Borýsek Jiří –
70,67%, Ježek Vít - 66,20%, Matějíček Jakub - 64,29% a Bartoš
Miroslav - 62,86 % a Ježek Milan – 86,11 % s méně jak 50%
odehranými utkáními. Gratulujeme jim a do příští sezóny
přejeme mnoho zdaru!

„C“ mužstvo mužů, 1. místo v Krajské soutěži 2. třídy, horní
řada zleva: Jakub Matějíček, Vít Ježek, Miroslav Bartoš, dole
zleva: Jiří Borýsek, Milan Ježek
„D“ družstvo se i přes značnou absenci Ondřeje Kučery,
který musel zaskakovat v B týmu, v tabulce umístilo na 7.
místě. Na soupisce tohoto družstva se vyskytovali zkušení
hráči, které v první polovině soutěže zasáhla téměř osmi kolová
série porážek, nakonec se ale série přerušila a tým opět nabral
druhý dech. Ondřeje Kučeru však výborně nahrazoval nadějný
junior Antonín Uher, ml., který se stal postupně lídrem
celého mužstva. Z tohoto důvodu se nemohli poprat o postup
do vyšší soutěže, ovšem 7. místo (56 bodů, 11 výher, 1 remíza,
10 porážek) na konci sezóny s ohledem na průběh sezóny lze
hodnotit kladně. Za „D“ družstvo nastupovali zejména tito
hráči: Antonín Uher – 67,09%, Salát Jan– 61,11%, Kučera
Ondřej– 57,78%, Ježek Miroslav– 52,94% a Josef Kolísek –
36,36%.
V regionálních soutěžích tradičně reprezentovali náš oddíl
další 2 družstva. „E“ družstvo mužů, které ve třetí sezóně
v nejvyšší regionální soutěži (Regionální přebor 1. třídy)
obsadili pěknou 4. příčku (60 bodů, 11 výher, 5 remízy, 6
proher) na postup do vyšší soutěže to ovšem nestačilo. I zde
se doslova „lepila“ sestava zápas od zápasu. Zaskakovali zde
nadějní mladší hráči Adrian Uher a Přemysl Bobčík. Za „E“
družstvo nastupovali zejména tito hráči: Uher Antonín –
86,44%, Ježek Vít – 84,75%, Uher Jaroslav 34% a Jurásek Robin
23,81%. Zbylé „F“ družstvo mužů v 3. regionální soutěži pouze
v číslech: „F“ družstvo v Regionálním přeboru 3. třídy obsadilo
12. příčku (27 bodů, 1 výhra, 3 remízy, 17 porážek) a bohužel
sestupuje do soutěže nižší, kde se ovšem bude bít o postup zpět.
Posledními mužstvy hájící barvy KST Dolní Němčí jsou
ta žákovská. V regionální soutěži žáků tato nastupovala ve 2
stupňovém modelu (1. a 2. liga). Starší žákům („A“ družstvo)
ve složení Přemysl Bobčík, Adrian Uher, Matyáš Bobčík se
nepodařilo dovršit 3. příčky v tabulce a o jednu prohru se
umístili na 4. místě. Naši mladší žáci („B“ družstvo – Martin
Baroň, Václav Němeček, Jan Machalík, Pavel Brencus) po první
části soutěže zvítězili ve sk. 2 a zbylé části 3-stupňové soutěže
dohráli společně s našim „A“ mužstvem žáků. V konečné
tabulce se umístili 8. místě.
Dolněmčanský zpravodaj

kraslic, které předvedli manželé Kadlčkovy. To se nejvíce líbilo
dětem, ale myslím si, že i dospělý byli spokojení!
V květnu se konal již 18. ročník Koštu vína. Druhým rokem
jsme ho uspořádali jinak než dříve a to, bez předchozí degustace.
Vzorky hodnotili sami účastníci koštu. I vystavovaných vín
bylo o něco méně, celkem 150. Účast byla pěkná a všichni si
toto odpoledne vychutnali.
9. července nás čekají oslavy 50. výročí založení ČZS
v Dolním Němčì. Očekáváme Vás v areálu zahrádkářů Na mlýně.
Připravena je Výstava starého techniky,zemědělských nástrojů
a fotek, hry pro děti, ukázková zahrada starých odrůd stromů
a keřů a Výstava starých modelů aut a motorek od našeho člena
Františka Šimčíka.
Těšíme se, že to společně hezky oslavíme. Je pro Vás
připraveno i dobré občerstvení!
Za zahrádkáře Alena Angelin Světinská

Vítěz 18. ročníku Miroslav Janča se starostou Ing. F. Hajdůchem
Tradičně koncem roku 2017 se uskutečnil již 18. ročník
O NEJLEPŠÍHO DOLNĚMČANA ve stolním tenise, který
se hraje pod záštitou starosty obce Ing. Františka Hajdůcha.
Turnaje se účastní nejlepší současní hráči a odchovanci našeho
oddílu. 18. ročník vyhrál Miroslav Janča, druholigový hráč TJ
Nový Jičín, který porazil nejlepšího současného hráče hájící
barvy Dolního Němčí Karla Orlovského v poměru 3:1. Další
pořadí tohoto turnaje 3 – Dušan Kubeš, 4 – Zdeněk Fibichr, 5
– Pavel Daněk, 6 – Ivo Mikulec, 7 – Miroslav Bartoš, 8 – Luděk
Jančář.
Cílem pro nadcházející sezónu 2018/2019 si dává náš
oddíl opětovně bojovat o první příčky v divizní soutěži („A“
mužstvo), postavení žákovských mužstev, postup „F“ mužstva
a opět vzorná reprezentace naší obce v celém kraji.
V letošním roce si navíc připomene 50. výročí založení
oddílu stolního tenisu v Dolním Němčí, u jehož příležitosti
je plánováno setkání bývalých a současných hráčů hájící
barvy Dolního Němčí. Příspěvek o 50-tileté historii stolního
tenisu v Dolním Němčí, jakož o plánovém setkání, naleznete
v podzimním zpravodaji.
Na závěr nám dovolte za náš oddíl stolního tenisu
poděkovat Obci Dolní Němčí a společnosti KASKO, spol.
s r.o. za poskytnutí finančních dotací pro uplynulou i budoucí
činnost oddílu stolního tenisu v naší obci. Zároveň děkujeme
všem příznivcům stolního tenisu za projevenou podporu.

ZAHRÁDKÁŘI

STRÚČKOBRANÍ
aneb soutěž o nejlepší
kotlíkovou česnečku

Období kolem velikonoc u zahrádkářů proběhlo
Velikonoční aranžování. K akci jsou zvány zahrádkářky i ženy
z obce. Máme,už své pravidelné zájemkyně, ale vždy se najde
i někdo nový, kdo to chce vyzkoušet.
Tentokrát jsme vytvářely věnečky ze sena a vaječných
skořápek. Ženy byly moc šikovné a výsledné práce velmi pěkné!
O týden později jsme věnečky vystavili na Velikonoční
výstavě. Konala se v neděli 25. 3. a v pondělí 26. 3. 2018 v přísálí
KD. V neděli bylo otevřeno pro veřejnost a v pondělí pro školku
a školu. Už několik let se k výstavě připojují svými pracemi
i děti z místní školky a školy, za což jsme moc rádi! Mimo
jiné se zde mohli návštěvníci zapojit do kreativního malování

FS Oldněmčan a Retrobabky dali hlavy dohromady
a společně se rozhodli zorganizovat novou akci v naší obci. Jistě
všichni už slyšeli o soutěžích ve vaření guláše. Proto jsme se
domluvili, že jako obec známá v minulosti pěstováním česneku,
budeme soutěžit o nejlepší kotlíkovou česnečku – Štrúčkobraní.
Akce se bude konat na myslivecké chatě v sobotu odpoledne
4. 8. 2018. Tímto žádáme spolky a party lidí, aby vytvořili týmy
a přihlásili se u paní Jančářové Zdenky do 20.7.2018. Počet
kotlíků je omezen, proto neváhejte. Česnek, jako základní
surovinu, zajistíme. Ostatní suroviny budou na soutěžních
týmech. A kdo rozhodne o nejlepší česnečce? Všichni. Všichni,
kdo přijdou, budou hodnotit a zvolí tu nej…

za KST Dolní Němčí, Josef Kolísek a Dušan Kubeš

Dolněmčanský zpravodaj

21

Přijďte mezi nás pobavit se a zjistit kdo zvládne uvařit tu
nejlepší česnečku v kotlíku. O občerstvení a hudební doprovod
je postaráno. Vstup zdarma. Těšíme se na vás!
Jana Fibichrová

Bylo mnoho plánů, ne všechno se stihlo. Máme před sebou
ještě spoustu úkolů. Těšíme se na ně.
Pavla Mudráková

Pantoflíčci
Opět za sebou máme rok činnosti Ekocentra Pantoflíček
- mnoho pondělních odpolední radosti a dobrodružství
z poznávání přírody.
Za tento školní rok vzpomínám ráda na mnoho zážitků.
Třeba na podzimní výpravu k houpačce na Gálku, kdy jsme se
všichni zdárně obalili bahnem a chudák Filípek v něm málem
zůstal. Všecko nakonec dobře dopadlo a zachránili jsme i botu,
která v bahně zůstala i když Filípek už byl ze šlamastyky venku.
Kromě bahenního dobrodružství jsem na této vycházce měla
příležitost dětem ukázat vodní erozi živě, protože v sadech
ležela splavená půda z pole. Když jsem dětem vysvětlovala, co
slovo eroze znamená a proč je na pažitu vrstva jemné půdy,
ztichly a poslouchaly. Téma půdy bylo u Pantoflíčků letos
hodně oblíbené. Několikrát jsem musela na vyžádání dětí
pouštět video o významu půdy pro člověka, a o tom co se s ní
v této době děje. Jsem ráda, že si děti zapamatovaly, že je pro
nás půda důležá. Že z ní vše povstává, vše se do ní vrací, a že
vodní eroze je jen jedna z mnoha věcí, které ji ohrožují.
Velkou výpravu jsme také podnikly do Uherského Hradiště
na Slovácké muzeum. Děti navštívily výukový program Vládci
noci, který představoval naše noční živočichy. Nebyla to
obyčejná výstava! S kapesními svítilnami jsme hledali noční
živočistvo a vžívali se do jeho kůže.
Vítečná byla hodina, kdy nás navštívil Jan Karafiát, aby
nám poutavě povyprávěl o masožravých rostlinách. Honza
dětem předvedl, jak rozsáhlá skupina rostlin to je, kolik druhů
zahrnuje a učil je žáky poznávat - všechny ty láčkovky, rosnatky,
špirlice, mucholapky. Žáci dokonce dostali výslušku - do každé
rodiny masožravka. Tímto Honzovi za přednášku děkujeme!
Abych nezapomněla – navštívili jsme také pana holubáře
Dohnala. Povyprávěl nám o holubech netušené věci. Věděli jste
například, že existuje holubí šampon?
Teď na konci školního roku nám poskytla obec místo
na vývěsce u nákupního střediska. Pantoflíčkům se moc
líbilo, že vás budou moci touto cestou informovat o tom, co se
v Pantoflíčku naučí.
Na začátku školního roku to vypadalo, že Tým pro přírodní
budoucnost bude pokračovat v činnosti. Bohužel jeho členové
a členky byli příliš časově vytížení a tak po několika pokusech
o schůzku se tým rozpadl. Škoda. Děti měly velký potenciál
rozpohybovat nevídané věci.
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Křížová cesta
Na Velký pátek 30. března 2018 se uskutečnila Křížová cesta
naší obcí. Netradičně tuto pobožnost venku doprovázely živé
obrazy ke každému ze čtrnácti zastavení. Početný průvod obcí
v čele s Ježíšem (Vladimír Stojaspal) nesoucím symbolický kříž
vyšel od prostranství před kostelem, prošel kolem hřbitova,
dále ulicemi Krátká, Školní, Vinohradská, Komenského
a Záhumenická a byl zakončen u „Božího hrobu“ v zahradě
za kostelem. Výjevy z konce Ježíšova pozemského života v režii
Kláry Stojaspalové a Jolany Michalcové pomohli ztvárnit
ministranti a členky schóly. Živé obrazy při jednotlivých
zastaveních názorně doplnily postní pobožnost křížové cesty
a zúčastnění si mohli při modlitbě lépe představit, co Ježíš
po své cestě na kříž prožil.
Klára Stojaspalová, Fotografie: Robert Goldmann
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CHARITA nabízí pomoc i nevyléčitelně nemocným
Posláním domácí hospicové péče Uherský Brod je
všestranná podpora a pomoc nevyléčitelně nemocným
osobám v konečném stádiu nemoci a také rodinám
a jednotlivcům, kteří se rozhodli pečovat o vážně
nemocnou blízkou osobu v domácím prostředí.
Toto poslání naplňujeme praktickým provázením
všech zúčastněných osob touto nelehkou situací, dle
jejich individuálních potřeb a zájmů.

Podmínky pro přijetí
• klient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo
terminálním stádiu
• klientova rodina je ochotna spolupracovat na domácí
hospicové péči a alespoň jedna osoba je připravena
převzít odpovědnost za celodenní péči o klienta
• místo poskytování péče na území děkanátu Uherský
Brod/ORP Uherský Brod

Co nabízíme?
• všestrannou podporu a pomoc rodině, která na sebe
vzala péči o člověka, který umírá
• multidisciplinární tým
• spolupráce s praktickými a odbornými lékaři
• spolupráce s paliatrem
• domácí zdravotní péče
• pečovatelská služba
• péče o pečující
• sociální práce
• duchovní podpora
• psychologická podpora
• půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
• půjčovna speciálních zdravotnických přístrojů
• poradenství
• péče o pozůstalé
• službu nepřetržitě 24 hodin denně 7 dnů v týdnu
• zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného

Cílová skupina paliativní péče
Cílovou skupinu paliativní péče tvoří pacienti
v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob.
Onemocnění a stavy, které v pokročilých stádiích obvykle
vyžadují paliativní péči, jsou:
• nádorová onemocnění
• neurodegenerativní onemocnění typu roztroušené
skleróze, Parkinsonovy nemoci, demence,ALS
• konečná stadia chronických orgánových onemocnění:
srdečních, plicních, jaterních a ledvinných
• AIDS
• polymorbidní geriatričtí pacienti
• některé vrozené pediatrické syndromy a onemocnění

Zdravotní péče je poskytována bezplatně
na základě indikace ošetřujícího lékaře.

Den matek v naší farnosti

Dolněmčanský zpravodaj

Kontakt:
Domácí zdravotní a hospicová péče Uherský Brod:
Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod
Vrchní sestra: Bc. Martina Marečková,
tel.: 603 158 773, martina.mareckova@uhbrod.charita.cz
Domácí hospicovou (paliativní) péči poskytujeme na
základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje.
V neděli 13. května 2018 jsme v naší farnosti
slavily s maminkami a babičkami náš svátek
Den matek. Protože 13. den v měsíci je výročí
zjevení Panny Marie ve Fatimě, sešly jsme
se nejdříve u kaple Panny Marie na hřbitově
a modlily se také za zemřelé maminky.
Průvodem jsme přišly do kostela, kde se
slavila mše svatá, obětovaná za maminky
a společenství Modlitby matek v naší farnosti.
Mše svatá, kde nás doprovázela schola, byla
krásným sjednocením nás maminek, kde
jsme mohly zpěvem chválit Boha a děkovat
mu za všechny dary, opět se mohly společně
modlit za své děti, odevzdat je a mít plnou
důvěru v Něho.
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Na konci mše svaté jsme maminkám
a babičkám udělaly radost drobným dárkem
a po té jsme odcházely do farní dvorany
k malému posezení s občerstvením, které
připravovaly některé maminky. Zazpívala
a zarecitovala nám malá scholička, Mužský
pěvecký sbor, který se postaral o dobré
víno a na závěr zazpíval a zahrál na kytaru
otec Petr. Jsme rády, že jsme mohly takto
společně oslavit tento náš den a všem, které
se podílely na přípravě, moc děkujeme.
Erika Uhrová

. STATISTICKÉ ÚDAJE
ZA ROK 2017

Počet obyvatel v naší obci k 1. 1. 2018
je 3002, z toho 22 cizinců.
Narození
Úmrtí

33 (15 chlapců, 18 dívek)
29 (21 mužů, 8 žen)

Počet přistěhovaných
Počet odstěhovaných

42
33

Nejstarší občanka oslaví letos 97 let,
nejstarší občan oslaví 93 let.
Nejčastěji užívané jméno:
Antonín 98, František 66, Jaroslav 59,
Marie 179, Ludmila 93, Jana 57
Nejčastěji užívané příjmení:
Kadlček/ová 230
Stojaspal/ová 109
Ježek/ová
87

První občánek obce Dolní Němčí
v roce 2018 je Evelína Prajzová.
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Pozvánka na připravované akce
červen – září 2018
21. 6. 2018
		
21. 7. 2018
22. 7. 2018
4. 8. 2018
29. 7. 2018
		
1. 9. 2018
8.-9. 9. 2018

Vesnice roku - návštěva hodnotící komise
13-15.00 hodin
Červencová noc – areál myslivecké chaty
Pouť ke svaté Anně
Štrůčkování na myslivecké chatě
Slavnosti bratrství Čechů a Slováků
na Velké Javořině
Vaření trnek – Muzeum Na Mlýně
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

Když ztratíte milovaného
člověka, nikdy se s tím
nesmíříte, jen se s tím musíte
naučit žít.
Dne 16. června 2018
uplynulo 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný tatínek pan Josef
Daněk.
S láskou a úctou stále
vzpomínají rodiny Daňkova,
Brencusova, Witova, Mistretta
a ostatní příbuzní.
Za tichou vzpomínku všem děkujeme.

Kroj náš zdejší –
dolněmčanský
Tak se nazývá brožurka o našem kroji. Vznikla na základě
besed, které probíhaly v KD Dolní Němčí na přelomu roku
2016 a 2017. Jejím obsahem jsou všechny důležité informace
o dolněmčanském kroji v ženském, mužském a dětském
provedení. Jedná se o šití, praní, žehlení, škrobení, oblékání
a vázání šátku. Podklady jsem sesbírala od paní Marie Ježkové,
Ludmily Tinkové a Marie Umlaufové. Díky nim se zrodilo dílo,
které může pomoci i vám.
Pro každého, kdo má
vztah k našemu kroji,
je to dobrý pomocník.
Vznikl proto, aby náš
kroj zůstal stále mezi
námi, abychom se o něj
správně starali a našli
se i noví pomocníci,
kteří by se chtěli naučit
alespoň něco, co dříve
bylo běžné pro naše
babičky a maminky.
Zájemci si jej můžou
prohlédnout v místní
knihovně a případně
objednat.
Jana Fibichrová
Dolněmčanský zpravodaj

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním
zpravodaji schválený Radou obce Dolní Němčí 15. 8. 2016
Celá stránka (A4) komerčního ČB inzerátu: 5 000 Kč
Půl stránky (A5) komerčního ČB inzerátu: 3 000 Kč
Čtvrt stránky (A6) komerčního ČB inzerátu: 1 500 Kč
Menší než (A6) komerčního ČB inzerátu s možností
manipulace inzerátu do textu:		
500 Kč
Inzeráty typu hledám, pronajmu, prodám, koupím, děkuji:
- pro občany Dolního Němčí
zdarma
- pro cizí občany			
500 Kč
Inzerce politických stran a hnutí:
NE
Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem.
Inzerci (ČB) předávejte v požadovaném rozměru ve formátech
pdf, eps, jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi (úrovně šedé).
V příspěvcích nevkládejte do textu obrázky, ale přiložte je jako
samostatné soubory. Za grafické zpracování a obsah si odpovídá
inzerent. Po dohodě lze grafiku zpracovat u vydavatele LK print.

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 31. 8. 2018.

Velikonoce
(nejen) v Dolním Němčí
(2. část)

Z veřejného povědomí nejen v našem kraji se dnes už
vytratila symbolika většiny postních nedělí. Týká se to především
zvykosloví prvních tří nedělí, které se neopírá o křesťanskou
symboliku. První neděli se říkalo Pučálková, protože se v domech
k jídlu podávala pučálka nebo-li napučený hrách. Druhá neděle
byla Kýchavná, symbolizující dobu častých nemocí a nachlazení.
Říkalo se, že kdo v tento den třikrát kýchne, do roka na světě
nebude. Proto se ustálila pozdravná formulka následující
kýchnutí - Pozdrav Pánbůh - jako odpověď mající odvrátit tuto
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pověru. Když člověk kýchnul, tak si navíc pro jistotu udělal přes
zavřená ústa prstem křížek. Třetí neděle byla Pražná. To se
podávalo napučené a pražené zrno. Zrninám a obilovinám se
v půstu dávala v jídelníčku přednost. Přikládala se jim plodivá síla
a přitom bylo příhodné, že to nebyla nikterak delikatesní strava.
Čtvrtá neděle byla takzvaná Družebná. Připouštělo se družení
mladých lidí, a tak bylo zvykem v tomto čase chodit na námluvy
nebo žádat o ruku. Se svatbou se však muselo počkat až na dobu
po Velikonocích. Pátá v pořadí Smrtná neděle v širším povědomí
zůstává. Na Slovácku se v některých vesnicích dodnes vynáší ze
vsi figurína smrtky (či jinak mařeny nebo moreny), kterou děti
topí a pálí. Právě voda, oheň nebo ratolesti měly v podvědomí lidí
magickou ochranou nebo blahonosnou sílu. Nazpět do vsi pak
děvčata přináší létečka nebo-li zdobené ratolesti symbolizující
život. Létečko je symbolem nového zemědělského roku, vynášel
se jím starý rok a přinášel nový. Květná neděle je šestou a zároveň
poslední neděli postní. Připomíná vjezd Ježíše do Jeruzaléma, při
kterém byl Kristus vítán palmovými ratolestmi. Při bohoslužbách
se v tuto neděli stejně jako o Velkém pátku předčítá zpráva
o umučení Ježíše Krista tzv. Pašije (utrpení – latinsky Passio)
coby připomínka blížících se Velikonoc. Název svátku je odvozen
od květů, kterými bývají kostely vyzdobeny. V našich zemích se
k tomuto účelu užívá kočiček nebo-li vrbových větviček s částečně
rozvitými pupeny. Ty jsou posvěceny a lidé si je po obřadech
odnáší domů do váziček nebo ke krucifixům visícím na zdech.
Hospodáři do osetého pole zastrkovali zkřížené větvičky jívy,
aby byla hojná úroda. Před prvním oráním pokropili pluh i sebe
svěcenou vodou, vyorali první brázdu a na třech místech pro
zajištění dobré úrody udělali kříž. Kdo prý spolkl jednu až tři
posvěcené kočičky. Nebolelo jej celý rok v krku, kdo si jimi potřel
oči, neměl prý problémy s očima.
Jak se Velikonoce blížily, chod domácností ovlivňovaly stále
více náboženské obřady. Ve zvycích však zůstávají zachovány
i další rituály. Na Velký pátek před východem slunce se ženy
chodily do potoka omývat. Pamětnice paní Ježková tento zvyk
udržuje dodnes. Jedná se o symbolickou očistu, při které žena
před rozbřeskem pronáší tato slova: „Voděnko čistá, tečeš od Pána
Krista, omýváš břehy kořeny, omyj i mě, hříšné stvoření.“ Tento
zvyk se dříve udržoval na celém Slovácku a měl napomoci ženám
k udržení vnitřní čistoty, zdraví a krásy. Podle lidové tradice se
na Velký pátek otevírá cesta k pokladům v zemi. Je to však i čas
odříkání. Říká se, že v tento den nezatopíš do východu slunce,
neupečeš, nevybělíš, nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš,
nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar. Je to den velkého postu.
Zdravý člověk se mohl najíst dosyta a nemasným pokrmem jen
jednou denně. V domácnostech hospodyně zpravidla navařily
na postní čas hustou zelnou kyselici.
V pátek odpoledne se lidé ještě naposled před Velikonocemi
šli pomodlit křížovou cestu a pak se chodilo „optúlat“. V kostele
u bočních oltářů na zemi byly velké kříže a lidé je přicházeli
uctívat jemným polibkem. To probíhalo až do noci a dokonce
i v sobotu dopoledne. Po celý tento den se dále držel půst, i když
ne tak přísný jako v pátek. Obvykle se také připravovaly vdolečky.
V Bílou sobotu byly obřady v podvečer. Do kostela se šlo v krojích
a s náladou radostného očekávání. Při mešním gloria začaly
zvonit zvony a lidé prožívali obřad vzkříšení. S baldachýnem
a se sochou Krista se pak šlo průvodem ven z chrámu, dolů
Kostelní ulicí, kolem sochy Floriánka, která stávala na rynku,
a zpět do kostela na Te deum. Prvním hutnějším jídlem po půstu
bývala takzvaná sekanina či jinak řečeno nadívanina. Jednalo se
o zapečenou směs nakrájených rohlíků, cibulky, klobás a vajíčka.
V nedělní Boží hod velikonoční se již naplno slavilo vzkříšení
Ježíše Krista. Pekly se velikonoční beránci a světily se pokrmy.
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Vedle beránka to mohl být mazanec, chléb, vejce i víno. Dřív
byla oproti dnešku nedělní mše pouze jedna, ranní nebo hrubá;
obvykle se to střídalo. Všichni se pak těšili na slavností oběd.
Často se podávala kačena s knedlíky a zelím. Chlebíčky ani
roláda se dříve nepřipravovaly. Na stole byly obvykle vdolečky
nebo makovníky. Odpoledne chlapci chodili k potoku a hledali
vhodné proutí na spletení pomlázky nebo-li kocvaru.
V příbytcích moc zdobení nebývalo, někdo neměl ani
onoho beránka. Každý však nezapomněl na svěcené kočičky
za krucifixem. Dívky zdobily kraslice, které pak vyvoleným
mládencům dávaly do vyšívaného šátečku. Některé tetičky
a babičky se malováním kraslic dlouhodobě zabývaly. Stylově
se kraslice lišily obec od obce. Pro Nivnici byla typická vajíčka
s černým barevným podkladem, na který se pak nanášely další
barevné obrazce. Dolněmčanská vajíčka byla upravovaná
voskem. Z někdejších maléreček kraslic byly vyhlášené tetičky
Jakubčíkova, Dufkova, a jejich dcera Neumannova. Ta coby
členka svazu lidových umělců malovala kraslice po celý rok. Dnes
je rozšířeno i jednoduché zdobení vařených vajíček, ale dříve tak
hospodyně nečinily. Vážní galáné dostávali šlahačku čili výslužku
od své dívky už v neděli večer, kdy přišli na návštěvu. Chlapec při
ní dostal šáteček s kraslicemi. Ten si devčata buď vyšila, nebo si
ho nechala vyšít. Jen mladý neženatý muž měl právo nosit jako
součást kroje vyšívaný šáteček!
A jak to bylo s lidovým odíváním? Mimo obřadní příležitosti
měla děvčata oblečenu kacabajku a malí kluci nějaké to sáčko.
Ti větší chodili v kroji, často však v jednodušším bez velké
dekorativní růže na levém boku kordule. Vzhledem k divokým
koncům pondělních šlahaček u některých jedinců to bylo
i praktičtější řešení. Dřív růžu na korduli dokonce mohli nosit
jen svobodní mládenci, později se tento zvyk rozšířil na všechny
muže. A jak taková krojová růža vznikla? Prostě tak, že si chlapci
šátek dříve dávali do kapsičky korduly. Stala se z toho zajímavá
dekorace, a později pevná součást obřadního kroje. Dnes máme
tedy dvě varianty kordulí, bez růže na všednější akce a s růží
k příležitostem slavnostním. A jak to bylo s dívkami? Látka
jednoduchých fěrtůšků byla různorodá podle toho, jak se komu
vzor líbil. Dívky měly oblečenu jupku nebo rukávce, a pokaždé
jako základ rubáč.
A jak to tedy bylo ve velikonoční pondělí? Ulice byly plné
chlapců a zpěvu. Občas se objevil i nějaký zvukový nástroj,
harmonika nebo později kytara. Stalo se zvykem, že ve skupinách
kluci navštěvovali dívky z ročníku nebo ze školní třídy. Některé
party si upletly a na odiv dávaly i několikametrové kocvary.
Mašle se na ně začaly vázat až v pozdějších letech, dřív to běžné
nebylo. Proutěným kocvarem se šlahalo, aby ženy symbolicky
neoprašivěly a pookřály pro celý následující rok. Polévat dívky
vodou nebylo v Dolním Němčí zvykem. Během šlahačky děvčice
ven nechodily, ale striktně se zdržovaly doma. Když utíkali před
šlaháči, snad jedině za humna.
Jako připomínku velikonoční šlahačky jsme zinscenovali
fotoscény s mládenci, dívkami a tetičkami. Figuranty v tomto
případě byli jako šlaháči Jiří Kadlček, Jan Smetana, Vladimír
Stojaspal, Lukáš Umlauf a Vladimír Umlauf. Jako děvčice
Adéla Kročová, Gabriela Marečková, Romana Marečková,
Klára Stojaspalová a Anna Uhrová. Tetičky zosobnily Marie
Ježková a Anna Peňázová. Národopisnou poradkyní jako
obvykle byla paní Ježková, která děvčatům poskytla foto-zázemí
i ve vlastní kuchyni. Děkujeme též rodině Hlucké za možnost
fotografovat před jejich domem. Scény nafotila Petra Závodná
roz. Hajdůchová.
Petr Slinták
Dolněmčanský zpravodaj

Dolněmčanský zpravodaj
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Vítání občánků

Ukliďme Česko

Vítání občánků

Netradiční cukrárna

Noc s Andersenem

Misijní klubko na cyklovýletě

První svaté přijímání

Dětský den
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