Vážení spoluobčané,
letošní rok je už ve své polovině, proto Vás chci informovat
o naší činnosti v uplynulých měsících.
V dubnu byly dokončeny terénní úpravy kolem opravených
komunikací v ulicích Na Okluku a Příční. Od začátku roku
jsme s odborníky hledali způsob, jak provést zajištění
ujíždějícího svahu nad budovanou druhou travnatou plochou
na fotbalovém stadionu. Nyní už probíhají práce na navrženém
opatření. Pokud nenastanou nějaké neočekávané komplikace,
měli bychom mít do konce září hotovo. Zároveň připravujeme
projekt rekonstrukce budovy šaten a tribuny, kde se pokusíme
získat dotaci na spolufinancování celé akce. Proběhly výběry
dodavatelů na v minulém zpravodaji uváděné práce ve škole
a tak se od začátku prázdnin začne pracovat na výměně
technologie v bazénu, na novém výtahu v učebnovém pavilonu
a na rekonstrukci učeben fyziky a chemie. Dokončujeme projekt
inženýrských sítí v ulici Vinohradské a pokud půjde vše podle
plánu, předpokládáme na podzim zahájení prací. V ulici Polní,
kde bychom rádi připravili další pozemky pro stavbu rodinných
domů, probíhají zatím jednání s majiteli dotčených pozemků
o podmínkách jejich prodeje a zasíťování. Zpracováváme také
studii zástavby lokality Pod Vodárnou, tj. prostor od obecních
bytovek až po remízek nad Výsluním. Do začátku topné sezóny
projdou rekonstrukcí kotelny v mateřské škole, kulturním domě,
na obecním úřadě a v bytovce Vinohradská 656.
V těchto dnech dokončuje Pozemkový úřad polní cestu
C15 v celkové délce 5 km (od mostu na Slavkov až po potok
pod Formikou). Po kolaudaci nám bude tato cesta předána
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do vlastnictví. Vjezd motorových vozidel na tuto komunikaci je
možný pouze na povolení obecního úřadu. Prosím všechny, aby
respektovali osazené dopravní značení!!!
Je tomu přesně rok, kdy jsme získali titul Vesnice Zlínského
kraje roku 2018. Mnohokrát jsem se nejen já, ale jak jsem slyšel
i mnozí z Vás, setkal s obdivem k naší obci, jaký tu máme pestrý
společenský život, upravené parky, předzahrádky, čistotu,
nové cesty, chodníky atd. Ono je to všechno pravda, krásně se
to poslouchá, ale my místní vidíme i nedostatky, které běžný
návštěvník ani nepostřehne. Vadí nám různé skládky dřeva
v parcích nebo na různých obecních pozemcích (bez jakéhokoliv
povolení), parkování aut kde se dá, jen co nejblíže k bydlišti
(proč bych se obtěžoval otvíráním vrat od garáže, když je v okolí
tolik pěkných zelených ploch, úzkých cest a chodníků?) nebo
třeba výsadba stromů na obecních pozemcích bez předešlé
konzultace s obecním úřadem, atd.
Zamysleme se prosím každý nad těmito nešvary a společně
se pokusme změnit tento stav. Udržujme si naši Vesnici roku
2018 pěknou a upravenou tak, aby se nám tu všem dobře žilo!
Na podzim budou vyhlášena pravidla dalšího ročníku
soutěže Evropská cena obnovy vesnice v roce 2020, do které
máme právo, jako vítěz celostátního kola, se přihlásit. Je to
jedinečná a neopakovatelná možnost jak zase zviditelnit Dolní
Němčí a reprezentovat Českou republiku v této evropské soutěži.
Přeji Vám všem klidné letní měsíce, pěkné počasí a zážitky
na dovolených, školákům pomalu ubýhající prázdniny
a zároveň Vás zvu na akce, které se uskuteční v následujících
měsících v naší obci.
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 8. schůze Rady obce
konané dne 11. 3. 2019 v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 8/2019/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje účetní závěrku MŠ Dolní
Němčí za rok 2018 a převod hospodářského výsledku ve výši
65.251,64 Kč do rezervního fondu.
Usnesení č. 8/2019/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje účetní závěrku ZŠ a ZUŠ
Dolní Němčí za rok 2018 a rozdělení hospodářského výsledku
následovně: 58.568,71 Kč do rezervního fondu a 50.000,- Kč
do fondu odměn.
Usnesení č. 8/2019/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. L. J.,
Prakšice o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 8/2019/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M.
T., Dolní Němčí o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 8/2019/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č.313/B
v DCHB Dolní Němčí Ing. J. B. Dolní Němčí od 12. 3. 2019.
Usnesení č. 8/2019/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Českého
svazu včelařů, z.s. ZO Nivnice o poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu na rok 2019, do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 8/2019/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Centra pro
zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. Zlín o poskytnutí
VFP z rozpočtu na rok 2019, do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 8/2019/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční dar Mgr. P. B., Dolní
Němčí, na částečnou úhradu nákladů Dětského dne 1. 6. 2019.
Usnesení č. 8/2019/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti NK
Dolněmčan z.s. o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu na rok 2019, do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 8/2019/11
Rada obce D. Němčí schvaluje žádost Římskokatolické farnosti
Dolní Němčí o pronájem KD na Děkanátní ples dne 15. 2. 2020.
Usnesení č. 8/2019/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost p. Z. D. aj. N. ml.,
Strání o uspořádání kulturních akcí v KD na hody 3 a 4. května
v roce 2019.
Usnesení č. 8/2019/14
Rada obce Dolní Němčí zamítla smlouvu o smlouvě budoucí
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č.1040014263/005 mezi obcí Dolní Němčí a E.ON Distribuce,
a.s., F.a. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
Usnesení č. 8/2019/15
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost p. Ilony Pitnerové,
Dolní Němčí o prodloužení snížení nájemného na hospůdku
na Muzeum č.p. 105.
Usnesení č. 8/2019/16
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost manž. B., Dolní Němčí
o odprodej části pozemku p.č. 1066/85 v k.ú. Dolní Němčí.
Usnesení č. 8/2019/17
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost Ekologického institutu
Veronica na připojení se k akci Hodina Země 2019.
Usnesení č. 8/2019/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje rozdělení finančních
prostředků z rozpočtu obce na rok 2019 dle příloh č. 1 a 2.
Usnesení č. 8/2019/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku Divadla klauniky,
Brno na divadelní představení Don Quijote de la Ancha
v rámci projektu Comenius 2019.
Usnesení č. 8/2019/21
Rada obce Dolní Němčí zamítla nabídku p. M. K., Dolní Němčí
na pronájem Devil Music Baru, Hlucká 108, Dolní Němčí.
Usnesení č. 8/2019/23
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s umístněním sídla spolku
Dechová hudba Dolněmčanka na adrese Hlucká 108, 687 62
Dolní Němčí.
Výpis usnesení 9. schůze Rady obce
konané dne 1. 4. 2019 v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 9/2019/02
Rada obce Dolní Němčí projednala a vzala na vědomí výsledky
šetření stížností ze dne 12.2.2019, zn. ČŠIZ – 288/19-Z a ze dne
25. 2. 2019, zn. ČŠIZ – 371/19-Z, které provedla Česká školní
inspekce v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 21. 2. 2019 a 20. 3. 2019.
Dále bere na vědomí nápravná opatření ředitele ZŠ a ZUŠ
Dolní Němčí ke zjištěným nedostatkům.
Usnesení č. 9/2019/03
Rada obce Dolní Němčí projednala závěrečný účet obce Dolní
Němčí za rok 2018 vč. Zprávy č. 109/2018/EKO o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Dolní Němčí za rok 2018 bez
výhrad a doporučuje zastupitelstvu obce jeho schválení.
Usnesení č. 9/2019/04
Rada obce Dolní Němčí projednala účetní závěrku obce Dolní
Němčí za rok 2018 (Inventarizační zpráva, Rozvaha, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha) a doporučuje Zastupitelstvu obce její
schválení.
Usnesení č. 9/2019/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úpravu rozpočtu č.1 na rok
2019, dle přílohy.
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Usnesení č. 9/2019/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program jednání 4.
zastupitelstva obce dne 11. 4. 2019.
Usnesení č. 9/2019/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD SRPŠ
na pořádání rodičovského plesu dne 11. 1. 2020.
Usnesení č. 9/2019/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o smlouvě bud.
č. 1040014263/005 mezi obcí DN a E.ON Distribuce, a.s.,
Č. Budějovice na akci „Dolní Němčí, Krátká, Černaj, kab. NN“.
Usnesení č. 9/2019/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odpisový plán MŠ Dolní
Němčí na rok 2019, dle přílohy.
Usnesení č. 9/2019/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
bud. č. 1030048862/001 mezi obcí DN a E.ON Distribuce,
a.s., Č. Budějovice na akci „Dolní Němčí, Scheichenost, kab.
smyčka NN“.

funkce v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, nejdéle
dobu výkonu dané funkce člena orgánu obce.
2. nejsou oprávněni tato osobní údaje, pokud již nebyly
zákonným způsobem zveřejněny, zpřístupňovat jiným
osobám nebo zveřejňovat, s výjimkou případného
vystoupení na jednání příslušného orgánu obce, je-li při tom
zveřejňování daného osobního údaje nezbytné.
3. musí zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích, pokud
již nebyly zákonným způsobem zveřejněny, a o konkrétních
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení daných osobních údajů, povinnost mlčenlivosti
trvá i po skončení výkonu dané funkce.
II. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce stanovit členům
výborů ZO a členům pracovních orgánů, které ustanovilo ZO,
oprávnění a povinnosti v období rozsahu dle bodu I. tohoto
usnesení.
III. Rada obce ukládá starostovi obce:
1. předložit ZO návrh v souladu s bodem II. tohoto usnesení
2. seznámit členy komisí RO prostřednictvím jejich předsedů
a zapisovatelů s bodem I. tohoto usnesení.

Usnesení č. 9/2019/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej
pozemku p.č. 1286/4 v k.ú. DN.

Usnesení č. 9/2019/26
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit VPS s KST
Dolní Němčí z.s

Usnesení č. 9/2019/14
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit prodej části
pozemků p.č. 3566 a 1939/1 a 3585 v k.ú. Dolní Němčí dle GP
č. 1313-34/2019 z 1.3.2019 manž. S., Dolní Němčí, za cenu dle
znaleckého posudku.

Usnesení č. 9/2019/27
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit veřejnoprávní
smlouvu s ZO ČZS Dolní Němčí.

Usnesení č. 9/2019/17
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit veřejnoprávní
smlouvu s DH Dolněmčanka.
Návrh usnesení: Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou
nabídku f. MSD a.s. Ostrava, závod Boršice na oplocení
obecního pozemku p.č. 3670 (zahrada u studní).
Usnesení č. 9/2019/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě
o nájmu pozemků 1292/64 a 1292/70 mezi obcí Dolní Němčí
a MS Lanka Dolní Němčí z.s.
Usnesení č. 9/2019/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.2 smlouvy
o svozu a uložení kom. odpadu mezi f. RUMPOLD s.r.o., Uh.
Brod a obcí Dolní Němčí pro rok 2019.
Usnesení č. 9/2019/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku firmy Arvita P spol.
s r.o., Otrokovice, na zpracování územní studie sídelní zeleně
a navazujícího realizačního projektu.
Usnesení č. 9/2019/25
I. Rada obce Dolní Němčí stanovuje že členové RO, členové
komisí RO a členové pracovních orgánů, které ustanovila RO,
kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností člena
daného orgánu přicházejí do styku s osobními údaji, jejichž
správcem či zpracovatelem je obec Dolní Němčí:
1. jsou oprávněni tyto osobní údaje zpracovávat pro výkon své
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Výpis usnesení 10. schůze Rady obce
konané dne 29.4. 2019 v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 10/2019/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M.
K., Dolní Němčí o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 10/2019/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. J. G.,
Bystřice pod Lopeníkem o pronájem bytu v DCHB Dolní
Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 10/2019/04
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit Oblastní
charitě Uherský Brod pro rok 2019 finanční příspěvek ve výši
65.000,- Kč.
Usnesení č. 10/2019/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční příspěvek
na sportovní činnost F. L., Dolní Němčí ve výši dle přílohy.
Usnesení č. 10/2019/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční příspěvek
na ,,Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině
2019“ ve výši 10.000,- Kč.
Usnesení č. 10/2019/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dohodu o úpravě
vzájemných práv a povinností mezi obcí DN a SVaK, a.s., Uh.
Hradiště a Smlouvu č. PV 18/01/2019 o zajištění provozu
vodohospodářského zařízení.
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Usnesení č. 10/2019/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č. 8800086899-1/VB/P mezi obcí Dolní Němčí
a GasNet, s.r.o ,Ústí nad Labem.
Usnesení č. 10/2019/09
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost o finanční podporu
provozu Linky bezpečí, z.s., Praha.
Usnesení č. 10/2019/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o zřízení věcného
přemene č. OT-014330048681/001 mezi obcí Dolní Němčí
a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice.
Usnesení č. 10/2019/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zápis o provedení fyzické
likvidace hmot. majetku navrženého k odpisu při provádění
inventarizace maj. obce Dolní Němčí ke dni 11. 12. 2018.
Usnesení č. 10/2019/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku od
f. UNIKONT GROUP s.r.o., Napajedla na vodní cisternu CNT
2000 a na natahovací rám na podvozek Alfina UNICAR.
Usnesení č. 10/2019/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku na dodávku
a montáž žaluzií do přísálí KD Dolní Němčí od firmy Gar- ALU
s.r.o., Hluk.
Usnesení č. 10/2019/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o zřízení
služebnosti mezi obcí Dolní Němčí a Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s., Praha 3 na pozemku v ulici Nivnická.
Usnesení č. 10/2019/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č. 3 s f. SWIETELSKY
a.s. Brno, oblast Zlín, Val. Meziříčí, na dobudování druhé hrací
plochy na fotbalovém stadionu.
Usnesení č. 10/2019/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výzvu a zadávací podmínky
pro výběr. řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Stabilizace svahu Dolní Němčí“ na fotbalovém stadionu.
Usnesení č. 10/2019/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost p. M. D., Stehelčeves
o výpůjčku sálu KD na neděli 13. 10. 2019 pro pořádání
divadelního představení.
Usnesení č. 10/2019/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výběrové řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávky "Nákup nábytku
a žákovských pomůcek pro odborné učebny chemie a fyziky"
Základní školy a Základní umělecké školy Dolní Němčí,
spolufinancované Evropskou unií v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), název projektu
"Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti - ZŠ
a ZUŠ Dolní Němčí" registrační č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_075/0008364. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
bez DPH 1 929 805 Kč.
Usnesení č. 10/2019/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výběrové řízení na veřejnou
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zakázku malého rozsahu na stavební práce "Stavební úpravy
učeben chemie a fyziky a vybudování osobního výtahu",
Základní školy a Základní umělecké školy Dolní Němčí,
spolufinancované Evropskou unií v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), název projektu
"Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti - ZŠ
a ZUŠ Dolní Němčí" registrační č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_075/0008364. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
dle položkového rozpočtu, vyhotoveného v rámci projektové
dokumentace Ing. Antonín Kolískem, 687 62 Dolní Němčí, č.a.
1301732, bez DPH 2 689 850 Kč.
Usnesení č. 10/2019/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o dílo s Ing. arch.
Janem Brzkovským, Vítějeves na projekt „Územní studie Dolní
Němčí, lokality 2+3“.
Usnesení č. 10/2019/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uspořádání divadelního
představení Zelňačka souborem ze Strání dne 16. 11. 2019.
Usnesení č. 10/2019/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje opravu usnesení z 9/2019/20
- dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi obcí
Dolní Němčí a MS Lanka Dolní Němčí z.s.- oprava číslování
na dodatek č.4.
Usnesení č. 10/2019/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti
mezi obcí DN a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
Praha 3 na pozemcích v ulici Příční.
Usnesení č. 10/2019/24
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č. 99000890671/VB o zřízení věcného břemene mezi obcí Dolní Němčí
a GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem
Usnesení č. 10/2019/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výzvu a zadávací podmínky
pro výb. řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Rekonstrukce bazénové technologie ZŠ a ZUŠ Dol. Němčí“.
Usnesení č. 10/2019/26
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem
části pozemku p.č. st. 241 v k.ú. Dolní Němčí.
Usnesení č. 10/2019/27
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenové nabídky firmy IS
Projekt s.r.o., Uh. Brod na zadavatelskou činnost na zakázky
malého rozsahu – „Rekonstrukce bazénové technologie ZŠ
a ZUŠ Dolní Němčí“ a „Stabilizace svahu Dolní Němčí“.
Výpis usnesení 11. schůze Rady obce
konané dne 27. 5. 2019 v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 11/2019/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. MK, Zlín
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 11/2019/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. AM,
Březová o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
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Usnesení č. 11/2019/04
Rada obce D. Němčí schvaluje zařazení žádosti p. MŠ, Uh. Brod
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 11/2019/05
Rada obce D. Němčí schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
na byt č. 3, Ing. M.K. Dolní Němčí na dobu do 31. 7. 2021.
Usnesení č. 11/2019/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na byt č.9, p. P.B., Dolní Němčí na dobu do 31. 8. 2021.
Usnesení č. 11/2019/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na byt č.2, p. KZ, Dolní Němčí na dobu do 31. 5. 2021.
Usnesení č. 11/2019/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č. OT-014330049097/001 mezi obcí Dolní Němčí
a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice.
Usnesení č. 11/2019/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční dar obci Starý
Hrozenkov na Kopaničářské slavnosti 2019 ve výši 5.000,- Kč.
Usnesení č. 11/2019/13
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Prostějov o finanční
příspěvek na rok 2019.
Usnesení č. 11/2019/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje hostování lunaparků
p. Roberta Berouska, Otmarov 81 a p. Otmara Kiliána, Brno,
na hodech v roce 2020.
Usnesení č. 11/2019/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výběr dodavatele na akci
„Rekonstrukce bazénové technologie ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí“,
a to CENTROPROJEKT GROUP a.s., Zlín, IČ 01643541
a pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy o dílo.

Uherské Hradiště ve výši 4000,- Kč na ,,Kufříky pro maminky“
a 5.000,- Kč na vysazení stromu v areálu nemocnice.
Usnesení č. 11/2019/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje návrh na úpravy obřadní
síně v budově obecního úřadu.
Usnesení č. 11/2019/23
Rada obce D. Němčí schvaluje prodloužení žádosti p. A.S., Uh.
Brod o pronájem bytu v DCHB D. Němčí v seznamu žadatelů.
Usnesení č. 11/2019/27
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem
části pozemku p.č. 1066/85 v k.ú. Dolní Němčí.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ - novinky
Obec Dolní Němčí má po obci rozmístěny kontejnery
na sklo, papír, oděvy, drobný elektromateriál včetně baterií
(monočlánků apod.) Od 1. 7. 2019 rozšíříme tuto službu ještě
o kontejnery na plechové obaly z různých nápojů. Kontejnery
budou umístěny na zastávce v ul. Hlucké, na náměstí a v ul.
Nivnické vedle ostatních kontejnerů, dále Na Výsluní II
a u školní jídelny. Dále rozšíříme službu o sběr fritovacího
oleje viz. leták. Každý může přepálený olej dovézt na sběrný
dvůr kde budou připraveny na přelití sudy, a to v provozní
době sběrného dvora každý pátek od 14 – 17 hod. a každou
první sobotu v měsíci. Nově vyzkoušíme otevřít sběrný dvůr
i jeden den v měsíci, a to každou druhou středu dopoledne od
8 do 11 hodin.
Josef Tinka - místostarosta

_____________________________

Sběr použitého kuchyňského oleje.

Usnesení č. 11/2019/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výběr dodavatele na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce "Stavební úpravy
učeben chemie a fyziky a vybudování osobního výtahu", a to
DN Group stav s.r.o., Dolní Němčí, IČ 24778354 a pověřuje
starostu uzavřením a podpisem smlouvy o dílo.

• Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělat
s použitým kuchyňským olejem, když na něm
usmažíte k obědu řízky, hranolky nebo smažák?

Usnesení č. 11/2019/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výběr dodavatele na veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávky "Nákup nábytku
a žákovských pomůcek pro odborné učebny chemie a fyziky",
a to dodavatele Moderní škola s.r.o., Otice, IČ 28607376
a pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy o dílo.

• Dávejte olej nám!!!

Usnesení č. 11/2019/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výběr dodavatele na akci
„Stabilizace svahu v Dolním Němčí“, a to fi SWIETELSKY
stavební s.r.o., Valašské Meziříčí. IČ 48035599 a pověřuje
starostu uzavřením a podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 11/2019/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje příspěvek Nemocnici
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• Nelijte ho do odpadu, ucpáváte ho!
• Nedávejte ho do popelnice, znečišťujete tím
životní prostředí!
• Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko
do PET lahve a řádně ji uzavřete!
• Pak ji odneste na sběrné místo ve Vaší obci a
vložte do naší označené sběrné nádoby.
• Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale i
sobě a Vaší obci, která peníze, které za olej od
nás dostane, může využít pro rozkvět obce.
• My olej využijeme jako druhotnou surovinu, tím
společně ochráníme naše životní prostředí.

„FRITEX – PŘIROZENÁ VOLBA“
Dolněmčanský zpravodaj

Služba UtilityReport pro Zlínský
kraj – informace stavebníkům
Dne 31. 5. 2019 byla spuštěna služba UtilityReport pro území
Zlínského kraje. Tato služba umožňuje hromadné podání
žádosti o vyjádření k existenci sítí všem územně dotčeným
správcům inženýrských sítí najednou a z jednoho místa
pomocí webové aplikace. Služba je určena zejména občanům
– stavebníkům, pro které je bezplatná. Adresa pro vstup je
https://site.kr-zlinsky.cz. Informační letáky jsou občanům
k dispozici na stavebních úřadech.

Návštěva pilota Jiřího Ovíska

Ohlédnutí
za 20. dětským dnem

Zápis z kroniky 26. 4. 2019
U příležitosti 40. výročí havárie vojenské stíhačky u Dolního
Němčí jsme tuto obec navštívili. Byli jsme nadšeni vřelým
přijetím představiteli obce. Byli jsme provedeni obcí, která
i podle našeho názoru titul Vesnice roku 2018 má naprosto
zaslouženě, vlastně jsme ještě žádnou takovou překrásně
upravenou, budovanou a vedenou neviděli. Rovněž nás potěšila
hojná účast místních občanů na besedě s pilotem havarované
stíhačky a zájem o informace.
Už dnes můžeme říct, že se budeme rádi do Dolního Němčí
vracet. Srdečné díky a všechno dobré přejí
		
mjr. Jiří Ovísek – vojenský pilot
		
Ludmila Ovísková – jeho manželka
		
Marie Binderová – dcera p. Ovíska
		
Viktorie Binderová – vnučka p. Ovíska
		
Jiří Mikš – vnuk p. Ovíska

V sobotu 1. června (na Den dětí) proběhl u hasičské
zbrojnice jubilejní 20. dětský den, který se nesl v duchu
olympijských her. Děti zdolávaly nejrůznější olympijské sporty,
atletické i gymnastické disciplíny, kolektivní hry a dokonce
i některé typické zimní sporty, přestože počasí bylo po dlouhé
době nádherné a vskutku letní.
Vyvrcholením celé akce byl závěrečný ceremoniál – průvod
s pochodněmi, kterého se zhostili všichni organizátoři
a dobrovolníci oblečení do olympijských barev. Zazněla hymna
a slavnostní řeč, v níž jsme si připomněli člověka, který stál

z kroniky přepsala Jana Daňková
foto Pavel Bohun
Dolněmčanský zpravodaj
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u zrodu této velké akce, paní Aničku Umlaufovou, která před
dvaceti lety přišla s nápadem, aby farnost a hasiči společně
uspořádali pro děti odpoledne plné her a zábavy.
Na závěr sborově zazněl známý citát zakladatele novodobých
olympijských her Pierra de Coubertina: „Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se!“ Následovalo vypuštění holubů a samozřejmě
již tradiční pěna, na kterou už děti netrpělivě čekaly.
Ještě jednou bychom na tomto místě chtěli poděkovat všem,
kteří se akce zúčastnili, dobrovolníkům u disciplín, farníkům,
hasičům, obci Dolní Němčí a všem sponzorům, díky nimž
mohli soutěžící zažít netradiční zážitky a vysloužit si bohaté
odměny.
Za organizátory Martina Smetanová a Klára Stojaspalová

. Matematická olympiáda – 5. a 9. ročník
Dne 30. 1. 2019 se v Uherském Hradišti uskutečnilo okresní
kolo matematické olympiády 5. a 9. ročníku. Z naší školy tam
postoupili za 5. ročník: Natálie Zajícová, Nikol Horáková
a Adéla Sokolová, za 9. ročník: Přemysl Bobčík a Martin Baroň.
Úspěšnými řešiteli se stali oba žáci 9. ročníku: Přemysl
Bobčík získal krásné 4. místo a Martin Baroň taktéž krásné
8. – 12. místo. Oba žáci postoupili do krajského kola ve Zlíně,
kde se neztratili. Martin získal 23. místo a Přemek vynikající
4. místo.
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy
a úspěšným řešitelům gratulujeme k výborným výsledkům.

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
škola a červen, to jsou dvě slova, která v tomto spojení vždy
znamenají jediné, konec školního roku, začátek prázdnin.
Ještě než se žáci i zaměstnanci školy rozejdou na prázdniny či
dovolené, čeká je ta nejdůležitější část jejich práce – ukončení
klasifikace. Oběma „účastníkům“ této aktivity přeji hodně
štěstí, ať vše dopadne podle jejich představ. V tomto pololetí
jsme absolvovali opět řadu akcí, které souvisely se vzděláváním.
Ukončili jsme úspěšně dvouletý projekt tzv. „šablony 1“, díky
kterému jsme mohli nabídnout žákům účast v zájmových
kroužcích čtenářských klubů, zábavné logiky a deskových her.
Žáci mohli také využít nabídku služeb speciálního pedagoga
i školního asistenta. Učitelé se zase vzdělávali v oblasti
matematické a čtenářské gramotnosti i inkluze. Finanční
prostředky byly také využity na nákup pomůcek. V době, kdy
píši tento článek, je všech 46 žáků 9. tříd přijato na střední školy.
Na gymnázia a střední školy s maturitou bylo přijato 36 žáků
– 78 %, na tříleté učební obory 10 žáků – 22 %. Gymnázia – 9,
odborné školy – 5, průmyslové školy – 10, obchodní akademie
– 7, zdravotní školy – 3, pedagogické školy - 2. Kadeřnice – 2,
kosmetička – 1, instalatér – 1, malíř – 1, autoelektrikář - 5.
Pokud vše půjde podle předpokladů, můžeme se těšit, že
po prázdninách budeme mít novou bazénovou technologii
i bezbariérově přístupný učebnový pavilon a nové odborné
učebny fyziky a chemie.
Závěrem přejeme všem prožití dovolené a prázdnin podle
svého přání a v novém školním roce na shledanou.
Mgr. Milan Kvasnička

. 7. A, B na exkurzi v Technickém muzeu
a Planetáriu Brno
V úterý 30. 4. se třídy 7. A a 7. B rozjely do města Brna
navštívit Technické muzeum a Hvězdárnu s planetáriem.
Po slalomu uličkami města jsme přijeli do areálu kampusu
VUT a Technického muzea v Brně. Po rozchodu uvnitř
muzea se již žáci mohli zaměřit na to, co je zajímá z techniky
nejvíce. Ochotný personál muzea nám pustil některé vystavené
exponáty, kde bylo možné zhlédnout skutečnou funkci strojů.
Po obědě na Vaňkovce jsme již uháněli k hvězdárně. Tam nás
před budovami čekala spousta interaktivních exponátů, takže
jsme se rozhodně nenudili. Pak již přišlo na řadu představení
3D Hvězdný cirkus, které bylo skutečným kvalitním zážitkem
a prezentací možností současných technologií, vřele jej
doporučujeme.
Mgr. Petr Kuřina, Mg. Igor Hrdlík
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Mgr. Pavlína Bobčíková

. Skvělý úspěch

Martina Baroně
z 9. A v dějepisné
olympiádě

20. března se v Kroměříži
konalo Krajské kolo dějepisné
olympiády. Martin Baroň
obsadil výborné 5. místo ze
42 účastníků z celého kraje,
včetně
všech
gymnázií.
Z okresu Uherské Hradiště
byl na nejvyšší pozici, což je
velmi cenné, díky obrovské
konkurenci žáků z gymnázií v Uherském Hradišti a Brodě.
Děkujeme Martinovi za vzornou reprezentaci naší školy. Jeho
úspěch nebyla náhoda. Je za tím skryta pořádná porce práce,
hodiny čtení a učení.
		
Mgr. Michal Slinták

. Fyzikální olympiáda 2019

Školní kolo:
I v letošním školním roce 2018/2019 se na naší škole konalo
školní kolo fyzikální olympiády. Řešilo se 10 úloh a 2 praktické
příklady. Školního kola se zúčastnilo šest deváťáků a jeden
osmák. Přes vysokou náročnost již tohoto kola se podařilo
do kola okresního probojovat třem řešitelům a to Přemyslu
Bobčíkovi, Tomáši Kadlčkovi a Martinu Baroňovi.
Okresní kolo:
Tradičně probíhá na Gymnáziu v Uherském Hradišti. Úlohy
Dolněmčanský zpravodaj

designu
na
vlastní
odznak,
který
si
pak odnesli
na památku
d o m ů .
Potom si žáci
prohlédli
moderní
knihařské
stroje, kde
viděli,
jak
se
tisknou
k n i h y ,
propagační
materiály
např. vizitky,
pl a kát y,
č a s o p i s y,
textilní

řešili Přemek Bobčík a Martin Baroň (Tomáš Kadlček se ze
zdravotních důvodů omluvil) a vedli si více než dobře.
Martin Baroň – 4. místo – „úspěšný řešitel“, Přemek Bobčík
– 9. místo – „úspěšný řešitel“
A oba postup do kola krajského.

Krajské kolo:
Proběhlo na Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně a naši borci si
opět a zase skvěle vedli.
Přemek Bobčík – 6. místo – „úspěšný řešitel“, Martin Baroň
– 24. místo – „úspěšný řešitel“
Mgr. Petr Kuřina

. Zápis do 1. třídy
Ve středu 17. 4. 2019 se konal zápis dětí do 1. třídy.
V letošním roce jsme ve škole přivítali 17 budoucích prvňáčků,
kteří přišli v doprovodu svých rodičů. Zápis probíhal formou
individuálního rozhovoru, při kterém děti zvládly např.
komunikační a řečové dovednosti, početní představy, znalost
barev, orientaci v prostoru, sluchové a zrakové vnímání, úchop
tužky atd. Celým zápisem provázel děti krteček a jeho kamarádi.
Na památku si děti odnesly pamětní list a drobné dárečky. Ty
pro ně vyrobili žáci 5. ročníku a druhého stupně. Všechny děti
byly velmi šikovné a my se na ně ve škole po prázdninách moc
těšíme.

materiály (trička, tašky), plasty (propisky). Žáky zaujala
dovednost pro zhotovování knihařských výrobků (pouzdra
na knihy, věnovací desky, kalendáře, ozdobné kazety, pasparty,
alba, bloky, časopisy a knihy. Na konci exkurze byli žáci nadšení
a rádi by se tam podívali znovu.
Mgr. Markéta Pochylá, Miriam Borýsková

. Exkurze 5. třídy
V pátek 26. 4. jsme po druhé vyučovací hodině jeli
na exkurzi do skláren. Tam nás přivítala paní průvodkyně.
Jako první jsme navštívili sklářskou huť, kde jsme se dívali, jak
se vytváří z rozžhavené skloviny různé výrobky, např. džbány,
sklenice a pohárky. Potom mi taťka dal fouknout do sklářské
píšťaly a vytvořila jsem skleněnou kouli. Pak některé děti
dostaly skleněná zvířátka. Poté jsme se přesunuli do brusírny,
kde jsme viděli, jak se zabrušuje sklo. Nakonec jsme se odebrali
do leptárny, ale do malírny jsme nemohli jít. Tímto skončila
naše exkurze. Moc se mi tam líbilo.

Mgr. Jana Staňová

. Exkurze SPŠP Zlín 24. 4. 2019
Žáci, kteří navštěvovali čtenářský klub, se zúčastnili exkurze
na střední polygrafické škole. Byl pro ně připravený program,
kdy mohli nahlédnout do učeben, kde právě probíhala praktická
výuka studentů. Seznámili se s výtvarnou a technickou přípravou
tiskovin, grafikou, webdesignem, tvorbou animací a digitální
prezentací. Dále si žáci mohli vyzkoušet práci v profesionálním
grafickém programu (Adobe CS) s cílem vytvořit si návrh
Dolněmčanský zpravodaj

Kamila Zderčíková, V. třída

. 28. turisťák - Ždánický les
V sobotu 27. dubna 2019 jsme jeli do Ždánického lesa.
Vyjeli jsme z Veselí nad Moravou, vystoupili v Nesovicích,
odkud jsme odešli Ždánickým lesem kolem nevojické hájovny
až k rybníku nad Snovídkami "Hluboká" (tam jsme posvačili).
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Pak jsme postupovali dál na "Širokou" a zpátky do Nesovic.
V Nesovicích jsme poobědvali (Šimon si dal smažák a my
ostatní pizzu) a jeli vlakem domů. Tento turisťák se mi líbil,
protože se mi líbil Ždánický les.
Pavel Brencus VIII. A

. Férová snídaně
V sobotu 11. května se uskutečnil v Uherském Brodě
další ročník akce Férová snídaně a i tentokrát se jí naše
škola zúčastnila. Akce se koná proto, aby společnou snídaní
z fairtradových nebo lokálních surovin účastníci dali najevo, že
mají zájem o životy lidí, kteří pěstují naše potraviny, vyjádřili
solidaritu s nimi a symbolicky je touto akcí podpořili. Více
informací lze najít na: https://www.fairtrade-cesko.cz/zapojtese/ferova-snidane/.
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 připravili a v sobotu ráno se vydali
do Uherského Brodu, kde je čekala skupina žáků z místního
gymnázia. 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.

. Ochrana člověka za mimořádných událostí
Ve čtvrtek 2. května se žáci a vyučující zúčastnili projektového
dne "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Cílem
projektového dne bylo připravit žáky na řešení mimořádných
událostí v životě, posílit spolupráci a získat praktické
dovednosti. Projektový den byl rozdělen na část teoretickou,
ve které se žáci věnovali tématům jako požáry, povodně,
zemětřesení, havárie, první pomoc … Poté absolvovali pochod
kolem katastru obce, kde plnili na stanovištích úkoly, které byly
zaměřeny k jednotlivým tématům.

Tímto bych velmi rád poděkoval a ocenil práci následujících
žáků: 8. B: Ladislav Jakub Janča, Denis Straka, Šimon Kadlček,
Kristýna Sedlaříková, Adéla Supová, 8. A: Markéta Beníčková.
Díky moc! Budu se těšit na další společnou akci!
Mgr. František Ježek

. Školní výlet 5. třídy
Ve čtvrtek 16. 5. brzy ráno se žáci 5. třídy vydali na školní
výlet do Štramberku. Děti čekal celodenní program nazvaný
Od pekaře po čtyřkolky. Přestože počasí nebylo zrovna
přívětivé, celý den nespadla z oblohy ani kapka. Po příjezdu

Mgr. Jana Stojaspalová
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do Štramberku se děti vydaly k místnímu kamenolomu, přivítal
je krásný výhled. Poté se rozdělily na dvě skupiny a spolu se svými
mladými průvodci se vydaly na Štramberskou trúbu, navštívily
pekárnu místní speciality štramberských uší. V minizoo měly
možnost vidět stálou expozici akvarijních a terarijních zvířat,
pak znovu po schodech na Trúbu na výborný oběd. Po obědě
děti navštívily místní hrnčířskou dílnu, mohly si vyzkoušet
hrnčířský kruh, koupit si jako dárek netřesky a na závěr děti
jezdily na čtyřkolkách. Celý den s dětmi strávili i někteří rodiče
a mohli si s nimi užít.
Mgr. Jana Špaňhelová

. Výukový program o včelách
V pátek 17. 5. 2019 se konal Den otevřených úlů na počest
Světového dne včel. V tento den děti prvního až třetího ročníku
navštívily včelaře pana Leblocha z Dolního Němčí. Připravil si
pro ně zajímavé povídání o životě včel a o pomůckách, které
včelaři používají. Velkým zážitkem byla pro děti možnost
vyzkoušet si ochranný oblek s kuklou a nahlédnout přímo
do otevřeného úlu. Na závěr je čekala sladká tečka v podobě
ochutnávky medu. Děkujeme manželům Leblochovým
za perfektně připravenou akci.

Mgr. Jana Staňová

. ŠKOLNÍ DRUŽINA
V našem družinovém království máme děti s různou
povahou, s různými zvyky a vlastnostmi. Jsou malé, milé,
spolehlivé, pracovité, chytré, zvídavé, veselé, vnímavé, citlivé,
chápající, vstřícné, vychované, talentované, mazlivé, ale umí být
také hlučné, zlobivé, smutné, zamračené, nemocné, unavené,
impulzivní aj. Mají svá trápení, bolístky a starosti stejně tak,
jako my dospělí!
Ve školní družině máme jeden velký cíl: odstranit únavu,
dopřát čas na odpočinek a hraní, vyléčit bolest na srdíčku,

Dolněmčanský zpravodaj

zahnat smutek a pláč, ošetřit zranění, vyřešit ztráty věcí, pomoci
s neřešitelnými úkoly do školy, znovu spřátelit rozhádané,
poradit s prvními láskami, ocenit jejich snahu a úsilí, povzbudit
v práci, vždy vyslechnout, naučit trpělivosti, dát pocit bezpečí
a lásky.
Děti potřebují slyšet: mám tě rád, jsem na tebe pyšný, věřím
ti, odpouštím ti, promiň, poslouchám tě. „Jen máloco udělá
rodiče šťastnějšími, než šťastné dítě.“
Simona Synčáková

Z činnosti ZUŠ od března
2019 …
V úterý 26. března 2019 se v 17.00 hodin uskutečnil
v hudebním sále ZUŠ již tradiční Jarní koncert žáků hudebního
oboru. Představili se žáci p. uč. Hrobařové, Kolajové,
Gajdůškové, Pavelkové, Staněk, Zaorálkové a také p. uč.
Haise, Daníčka a Štefaníka. Úvod koncertu patřil Pěveckému
sboru, který pod vedením p. uč. Davida Štefaníka, zazpíval
2 Hukvalské písně od L. Janáčka. V programu jsme si mohli
dále vyslechnout na klávesy Věru Juráskovou; na klavír Annu
Mitáčkovou, Veroniku Petranu Uhlířovou, Justýnu Novákovou,
a Marii Stojaspalovou; na kytaru zahrála Markéta Beníčková;
zobcovou flétnu nechali rozeznít Tobiáš Kučera, David Vaněk,
Aneta Ježková, Magdaléna Miklánková, Veronika Polášková,
Zuzana Štipčáková a Michal a Štěpán Tinkovi. Zvuk houslí
představila Veronika Petrana Uhlířová a sólově zazpívalo hned
6 děvčat, a to Lucie Zimčíková, Kamila Zderčíková, Veronika
Petrana Uhlířová, Johana Šídlová, Alžběta Tomancová
a Karolína Skopalová. Během koncertu jsme vyslechli krátké
i rozsáhlejší instruktivní skladbičky a pěkné písně. Klavírní
spolupráci zajistili: p. uč. Hrobařová, Kolajová a p. uč. Štefaník
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a Daníček. Strávili jsme příjemný podvečer, naplněný pěknými
dětskými hudebními výkony. Hudební sál byl zcela zaplněn
a po závěrečném společném focení dětí jsme se v 18.15 hodin
rozešli v dobré náladě zpět do svých domovů.
V dubnu proběhl tradiční průzkum hudebnosti v MŠ
v Dolním Němčí a rovněž pravidelná soutěž ve znalostech
hudební nauky „Král hudební nauky“, která bude vyhodnocena
koncem měsíce června.
V neděli 12. května 2019 v 16.00 hodin proběhla v Kulturním
domě v Dolním Němčí tradiční Akademie, na které se
představili žáci hudebního, tanečního, literárně-dramatického
oboru ZUŠ. Akademie byla věnována všem maminkám
a babičkám ke Dni matek. Program byl opravdu pestrý
a zahájily ho děti z MŠ v Dolním němčí s milým vystoupením,
při kterém děti tančily a zpívaly. Dále následoval Pěvecký sbor
ZUŠ „ Zpěvánek“. Tento sboreček vede p. uč. Klára Kolajová,
která s dětmi nacvičila písně Pohádka pro maminku, Pizzicatto
a Pátá. Anička Tomancová – žákyně 7. ročníku hry na kytaru
ze třídy p. uč. Michaely Pavelkové a letošní absolventka, zahrála
na kytaru a zazpívala píseň od skupiny Metalica - Nothing else
matters. Hudební obor vystřídal taneční, který vede od září
2018 p. učitelka Veronika Kaštánková. S mladšími žákyněmi
připravila choreografii s názvem Princezna Pimprdán
a Trikosanda a starší žákyně zatančily choreografii s názvem
Šípkový keř. Mezi děvčaty tančily dvě letošní absolventky
tanečního oboru, a to Adéla Supová a Julie Cmolová.
Následovalo vystoupení cimbálové muziky ZUŠ, kterou
vede od září 2018 p. uč. Adéla Bruštíková a slyšeli jsme:
Melodii z filmu Piráti z Karibiku a lidovou píseň Teče voda
od Záhorá. V dalším vstupu se představil literárně-dramatický
obor, který vede p. učitelka Irena Cigánková. Spolu s mladšími
dětmi nacvičila příběh Osudové setkání aneb cesta kolem světa
za 80 dní. Dětem se hra opravdu podařila. Pokračovali jsme
vystoupením hudebního oboru, a to souborem zobcových
fléten, který pod vedením p. učitelky Kataríny Staněk, nacvičil
pásmo lidových písní. Hudební obor vystřídal opět taneční,
a to starší děvčata s choreografií s názvem Samy sobě. Tuto
choreografii si děvčata sama navrhla a zpracovala. Program
pokračoval vystoupením literárně dramatického oboru, který
nacvičil příběh Operátor. Posledním vystoupením byl Komorní
soubor, který pod vedením p. uč. Hany Miklášové, nacvičil
populární píseň Perfect a pohádkovou píseň Hajný je lesa
pán, kterou si zazpívaly opět děti z pěveckého sborečku ZUŠ.
Na přípravě Akademie se podíleli tito učitelé: Antonín Daníček,
Lukáš Frýbort, Klára Kolajová, Hana Miklášová, Veronika
Kaštánková, Irena Cigánková, Jarmila Hrobařová, Katarína
Staněk, Michaela Pavelková a Marek Teimer. Výzdobu zajistila
p. uč. Alena Růžičková a celou Akademií nás velmi pěkně
provedla moderátorka Veronika Martišová. Tato Akademie se
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ještě zopakovala v úterý 14. května v 10.00 v Kulturním domě
v Dolním Němčí a byla věnována všem žákům a učitelům ze
ZŠ.
V úterý 21. května 2019 se uskutečnil na ZUŠ Absolventský
koncert žáků. Svá studia na ZUŠ ukončily veřejně 3 absolventky
hudebního oboru, a to Markéta Beníčková a Sabina Vondráková
z klavírní třídy p. uč. Kláry Kolajové a Anna Tomancová
z kytarové třídy p. uč. Michaely Pavelkové. Absolvovaly I.
stupeň svého zaměření – tedy sedmileté studium. Koncert
zahájil kytarový soubor ZUŠ. Dále jsme mohli slyšet na klavír:
Simonu Juřenovou, Klárku Bobčíkovou, Marii Stojaspalovou
a Pavla Beníčka; na zobcovou flétnu: Veroniku Poláškovou
a Zuzanu Štipčákovou; na trubku: Jakuba Tinku a sólově
zazpívaly: Alžběta Tomancová, Kamila Zderčíková, Žaneta
Jančová a Sabina Vondráková. Na programu absolventských
vystoupení zazněly skladby: B. Martinů – Kolombína tančí;
Yiruma – River; J. S. Bach – Invence C dur; R. Hartsell –
Rozčarovaná etuda; M. Tesař – Suita Karussel – Intermezzo
a Aria; Metalica – Nothing Else Matters.
Během koncertu jsme předali kytičku s malým dárkem
i absolventkám I. stupně výtvarného oboru Marii Stojaspalové,
Dolněmčanský zpravodaj

Open 2019, který organizuje Nadační fond Magdaleny Kožené
a má upozornit na důležitost základního uměleckého vzdělávání
v ČR. Dne 31. května a 1. června se zapojené ZUŠ spojí svými
akcemi a projekt tak získá na velikosti. Naše ZUŠ připravuje 31.
května dvě akce, které budou volně přístupné veřejnosti, a to
Výchovný koncert pro děti z MŠ v Dolním Němčí a Výtvarné
odpoledne pro děti a rodiče s názvem „Dejme duši stromům“.
Děti z našeho výtvarného oboru pozvali své rodiče a společně
pomalují, dají duši našim stromům. Na prostranství před školou
proběhne výstava prací, které jsme na jaře vytvořili, děti budou
mít po skončení piknik v zahradě. Celá akce se završí společným
vytvářením strašidelných kostýmů, diskotékou, stezkou odvahy
a přespáním v prostorách školy. Na naší výstavce prací uvidíte
keramiku, malby, grafiky, kresby a kombinované techniky,
které jsme od vánoc do současné doby vytvořili ve výtvarném
oboru ve všech 4 odděleních výtvarného oboru.
V úterý 28. května 2019 navštíví náš literárně-dramatický
obor 60. Zlínský filmový festival a na scéně v Parku Komenského
vystoupí s nacvičeným příběhem „Osudové setkání aneb cesta
kolem světa za 80 dní“. V týdnu od 27. května do 30. května
proběhne v naší ZUŠ zápis nových žáků do jednotlivých oborů,
„Týden otevřených dveří“ a následně postupové zkoušky
a závěrečné hudební besídky.
Prožili jsme další školní rok naplněný radostí z umělecké
práce a těšíme se na nové společné zážitky.
Veronice Martišové a Sabině Šumšalové a absolventkám tanečního oboru
Adéle Supové a Julii Cmolové, které předvedly své taneční vystoupení při
Akademii v choreografii Šípkový keř.
A co je nového v oboru výtvarném? V letošním školním roce máme
dokonce tři děvčata - Marie Stojaspalová, Veronika Martišová a Sabina
Šumšalová, která absolvovala všech 7 let studia výtvarného oboru a zakončí
ho absolventskou prací. Již v únoru děvčata přemýšlela a rozhodovala se,
jakou prací a technikou zakončí své studium. Nakonec vyhrála malba,
a to malba olejovými barvami. Veronika malovala kopii známého obrazu
od Vincenta van Gogha, Marie si vybrala k malbě staré barokní mistry
a zkusila kopii portrétu. Sabina si
zvolila vlastní námět a malovala
hudební motivy. Práce nebyla
jednoduchá, ale holky se s tím
výborně vypořádaly.
Jejich
absolventské práce můžete vidět
koncem června v budově školy
a také na stránkách školy.
Důležitým
projektem,
do kterého jsme již třetím
rokem aktivně zapojeni, je
celorepublikový projekt ZUŠ
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Mgr. Klára Kolajová a Alena Růžičková

Žáci ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
se vydali po stopách odboje
Poslední březnový víkend se mnou osm
nadšených dobrovolníků vyrazilo do Prahy.
Naším cílem bylo navštívit místa spjatá s hrdiny
odboje za druhé světové války i místa, která
připomínají zrůdnost komunistického režimu.
Po ubytování jsme z náměstí Míru pěšky
vyrazili na Karlovo náměstí, odkud už je jen
kousek k pravoslavnému kostelu Sv. Cyrila
a Metoděje. Uvnitř právě probíhala mše, proto
jsme na místo statečného boje Jana Kubiše,
Adolfa Opálky a Josefa Bublíka z blízkého Bánova
jen nahlédli. Na žáky velmi zapůsobila atmosféra
krypty pod kostelem. Zde padli po dlouhém
boji Jozef Gabčík, Jaroslav Švarc, Josef Valčík
a rodák z Kunovic Jan Hrubý. Děti potěšilo, že ze
sedmi parašutistů byl jeden ze Slovenska a šest
z Moravy. U jednotlivých bust našich hrdinů
jsme zapálili svíčky a nechali keramickou destičku
s naší vlajkou a nápisem: Děkujeme za svobodu.
Žáci ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. 30. 3. 2019. Čtyři
památeční destičky pro nás vyrobila paní učitelka
Růžičková s žáky v hodinách Vv. U kostela je také
památník zhruba 1500 lidí, kteří byli umučeni
za jakoukoli souvislost s atentátem na Heydricha,
z nichž bylo 262 popraveno v Mauthausenu dne
24. října 1942. Při odchodu jsme měli na paměti
slova statečných vojáků: „Jsme Češi, nikdy se
nevzdáme!“
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Z pravoslavného chrámu jsme se vydali na dlouhou
a klikatou cestu po Praze, kdy jsme využili skvěle fungující
MHD. Blízko stanice metra Hradčanská jsme uctili památku
Václava Morávka, jednoho ze Tří králů. U památníku jeho
posledního boje s gestapáky jsme opět zanechali památeční
destičku.
Potom jsme přejeli metrem do Kobylis. Zde jsme se postupně
vydali třemi směry. Nejdříve jsme navštívili slavnou zatáčku,
kde se parašutistům podařilo smrtelně zranit protektora
Heydricha. Žáky překvapil velmi zajímavě řešený Památník
operace Anthropoid, který symbolizuje statečnost vojáků,
parašutistů i obyčejných civilistů v protektorátu.
Velmi pochmurným dojmem na nás zapůsobila Kobyliská
střelnice. Zde Němci popravili, hlavně během týdnů po smrti
Heydricha, přes 500 československých občanů. Na dlouhé zdi
památníku si můžete přečíst jména a věk všech popravených.
Děti zaujala různá jména: Vladislav Vančura, Josef Mašín,
biskup pravoslavné církve Gorazd i jeho duchovní Alois Čikl,
rodina Horákova z Lidic, jejíž členové byli popraveni jen proto,
že v osudný den v Lidicích nebyli…a spousta dalších, včetně
15letého chlapce.
Pochmurnou část naší výpravy jsme završili na
architektonicky velmi zajímavém – kubistickém hřbitově
v Ďáblicích. Zde se naši žáci setkali s krutým a ironickým
paradoxem našich dějin. Na jednom místě zde v hromadných
šachtových hrobech leží těla statečných parašutistů a odbojářů
společně s nacisty (K.H. Frank) a zrádcem Čurdou. Tohoto
místa bohatě též využili komunisté, kteří zde zakopávali oběti
jejich zločinného režimu. Nacismus nebo komunismus - stejný
zločin - stejné místo. Z mnoha památníků obětí komunismu
jsem žáky upozornil na kříž Josefa Toufara, či památníky
Heliodora Píky a Zdeny Mašínové. Společně jsme se pomodlili
u nejsmutnějšího místa - památníků několika desítek
miminek a batolat. Tyto nevinné děti zemřely na nedostatek
výživy a nemoci jen proto, že se narodily v komunistických
kriminálech ženám, které tento režim chtěl zlikvidovat.
Sociální jistoty komunismu nebyly pro každého a soudruzi se
zřejmě báli i těchto neviňátek.
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Na závěr soboty bylo potřeba pozvednout pochmurnou
náladu. Úsměv a pohodu na dětských tvářích vykouzlilo
nádherné údolí Divoké Šárky a prosluněné skály s úžasnou
vyhlídkou na přistávající letadla nebo letohrádek Hvězda
na Bílé hoře.
V neděli jsem chtěl dětem přestavit Prahu historickou. Prošli
jsme Vyšehrad a Slavín. Vyjeli jsme nad Hrad až na Pohořelec,
ke Strahovskému klášteru. Od Hradu jsme si prošli cestu
českých králů přes Karlův most a Staroměstské náměstí až
k Prašné bráně. V muzeu Dům u Zlatého prstenu nás čekaly
skvělé modely a interaktivní výklady k nim. Zde si žáci mohli
konečně představit vznik historické Prahy. Podobu Starého
Města pražského, Malé Strany a Hradčan z první poloviny
19. století poznaly děti na úžasném Langweilově papírovém
modelu v Muzeu hlavního města Prahy.
Nakonec výšlap na Vítkov, jezdecká socha Jana Žižky a dle
mého názoru nejkrásnější výhled na Prahu z věže památníku.
Děkuji všem účastníkům za odvahu vyrazit, za ochotu
jít na všechna místa, za trpělivost a výdrž při náročných
přesunech a za pohodu a klid, kterou jsme prožívali po celou
dobu výpravy. Věřím, že teď už se v historické Praze orientují,
v metru se nikdy neztratí a vždy dojedou do cíle.
Mgr. Michal Slinták

Mateřská škola
Sluníčko dnes krásně hřeje, mamku, taťku, mě i tebe.
Slavíme dnes jarní svátky, vejce dáme na ošatky... Uplynulo
další čtvrtletí a my jsme s dětmi zažili spoustu legrace, zábavy
a společných chvil v mateřské školce. Na začátku měsíce dubna
jsme se zapojili do projektu „Ukliďme Česko.“ Paní učitelky
i děti popadly hrábě, metly, kolečka a vydaly jsme se společně
na úklid kolem naší školky. Ve stejném týdnu k nám přijelo
sférické kino a děti shlédly zajímavé záběry z podmořského
světa, ze světa přírody a naše nejmenší děti čekala kreslená
pohádka o opičce, která letěla do vesmíru. Dne 8. 4. jsme
se tradičně rozloučili se zimou upálením Morany a jejím
vhozením do potoka. Moranu vyrobily naše nejstarší děti ze
třídy „Motýlků“ s pomocí paní učitelek. Ke konci měsíce dubna
se naše školka proměnila v kouzelnické doupě a proběhl slet
malých čarodějů a čarodějnic. Tento den byl plný soutěží, her,
volné zábavy a překvapení. Nechybělo ani stavění máje, který
jsme si s dětmi nazdobili a postavili. V měsíci květnu pak
proběhly besídky pro naše milované maminky. Děti si nacvičily
pro maminky písničky, básničky, a abychom maminkám
zanechali vzpomínku na tento krásný den, tak si děti vyrobily
pro maminky i malé dárečky.

Dolněmčanský zpravodaj

přispěli sladkostmi a dary na organizaci a odměnění malých,
odvážných fotbalistů. Do turnaje se v letošním roce zapojilo
6 mateřských škol. V měsíci červnu jsme navštívili Hasičskou
zbrojnici v Dolním Němčí, kde se děti seznámily s prací hasičů,
s prostorami hasičské zbrojnice i pro děti velmi lákavým
hasičským autem. Vyzkoušely si hrátky s vodou a v neposlední
řadě si zasoutěžily. Ve stejném týdnu nás navštívili v mateřské
škole i dravci. Děti viděly na živo dravce, jak vypadají a létají.
A co nás čeká dál? 16. 6. 2019 pojedeme s dětmi na výlet
do Vizovic. Děti čeká prohlídka vizovického zámku, spoustu
zábavy a dobrodružství. Výlet ve Vizovicích zakončíme
pohádkově s divadelním představením „Princ Bajaja.“ Na závěr
měsíce se rozloučíme s předškoláky na zahradě naší mateřské
školy pohádkovým programem v doprovodu nejen paní
učitelek, ale také se zástupců naší obce a panem starostou.
Když na lukách kvetou kopretiny, těšíme se všichni
na prázdniny, po roce už tady budou zas, nastane nám lenošení
a krásný čas!
Přejeme všem krásné prázdniny plné sluníčka a pohody.
Za kolektiv MŠ třídní učitelky z „Berušek“
Mgr. Kulíková Martina a Talská Dana

&&& Knihovna &&&

Předškolní děti chodily každý týden ve středu do bazénu
základní školy na před plaveckou výchovu, kde se seznamovaly
s vodou, plaváním formou hry pod vedením plavecké školy
Uherské hradiště.
Léto ťuká na vrátka, otevřeme děťátka. Léto máme nejradši,
to se nejlíp skotačí. Uháníme rychle k vodě, pustíme tam naše
lodě. Společně jim zamáváme, zmrzlinu si dobrou dáme…
Pomalu se nám blíží prázdniny, ale nás ještě čeká měsíc
červen plný zábavy, her, zajímavých akcí a výletů. Hned ze
začátku jsme měsíc červen přivítali oslavou významného dne
dětí. Na zahradě naší mateřské školy jsme si společně s dětmi
opekli špekáčky, zahráli spoustu lákavých, zábavných her
a v průběhu slavení nám program obohatil klaun s balonky.
V prvním týdnu nás čekal tradičně jako každý rok fotbalový
turnaj s názvem „Školka Cup“. Ten proběhl 7. 6. 2019
na fotbalovém hřišti v Dolním Němčí. Chtěli bychom touhle
cestou poděkovat všem, kteří se přišli podívat a podpořit
naše fotbalisty a zároveň poděkovat všem sponzorům, kteří
Dolněmčanský zpravodaj

Březen jsme v knihovně zahájili cestovatelskou besedou
Aleny a Jiřího Márových, kteří k nám do knihovny zavítaly
již podruhé. Tentokrát návštěvníkům, kterých bylo kolem 40,
vyprávěli o cestě po USA a Havajských ostrovech. Povídání to
bylo opět poutavé a už teď se těšíme na další setkání, které bude
v listopadu.
V rámci projektu Knížka pro prvňáčka navštívily v březnu
poprvé knihovnu žáci 1.A a 1.B ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
A v květnu pozvaly paní knihovnici do jejich tříd, aby ji
přesvědčily, že už umí číst a mohou být pozvány na samotné
Pasování na čtenáře, které se uskutečnilo 7. 6. 2019. Děti si
opět v knihovně pomocí zaklínadla přivolaly Písmenkovou
královnu, která je přivítala a pasovala je na čtenáře a obdarovala
je drobnými dárky a záložkou, na které je napsán čtenářský slib,
který děti podepsaly.
V pátek 15. 3. 2019 navštívily knihovnu děti z Mateřské
školy Dolní Němčí. S dětmi jsme si povídaly o zvířátkách
v pohádkách.
V úterý 19. 3. 2019 jsme pro děti, které navštěvují cvičení
Žížalky připravili karneval, takovou malou generálku na Dětský
karneval, který pořádá obec. Žížalky se krásně bavily, tančily
na písničky, a především si hrály, tak jako každé naše setkání
v úterý, až na to, že tentokrát necvičily.
Každé pondělí ráno o půl deváté se scházejí v knihovně
maminky s menšími dětmi, které se jmenují Minižížalky. Děti
si hrají v dětském koutku a prozkoumávají celou naši knihovnu.
V pátek 22. 3. 2019 se setkaly opět účastnice kurzu Pletení
z papíru, tentokrát na téma velikonoční. Začaly s pletením
zajíců, velikonočních vajíček a ozdob. Ve čtvrtek 11. 4. 2019 se
pokračovalo již 6. setkáním. V červnu 7. 6. 2019 se uskutečnilo
poslední setkání.
V srpnu bude vyhlášen již 4. ročník kurzu Pletení z papíru.
Všichni, kdo mají zájem naučit se něco nového jsou zváni.
Informace přímo v knihovně nebo na telefonu 702 155 121.
Pátek 23. 3. 2019 patřila knihovna dětem, které se nebály
spát v knihovně. Konala se již tradiční Noc s Andersenem.
Letošní noc jsme zahájili seznámením se se spisovatelem
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V pondělí 9. 5. 2019 se v knihovně tvořilo ke Dni matek.
Děti vyráběly srdíčka, různé vázičky, kytičky z papíru, ale také
přáníčka pro své milované maminky. Ve čtvrtek a v pátek jsme
pro velký zájem v této aktivitě pokračovali.
Literární spolek, který se poprvé sešel v lednu, zaznamenal
úspěch ve své činnosti. V květnu se sešel již popáté. Jedná
se o příjemné posezení u kávy nebo čaje s příjemnými lidmi
a povídáním nejen o knihách. Není to uzavřená společnost,
a tak přivítáme všechny, kdo má zájem se přijít podívat
a poslechnout si zajímavosti. Vždy poslední čtvrtek v měsíci
v 10 hodin v čítárně knihovny.
22. července 1919 byl vydán 1. Knihovní zákon. V knihovně
v těchto dnech probíhá připomínka na tento významný
den malou výstavou 100 let 1. Knihovního zákona. Zároveň
v suterénu knihovny je umístěna výstava starých učebnic ze
soukromé sbírky. V červnu a červenci chystáme v knihovně
výstavu kočárků.
Na všechny tyto akce jste všichni srdečně zváni.

H. CH. Andersenem. Soutěže a hry jsme přizpůsobili pohádkám
a taky cestování po světě. Do třech týmů jsme rozdělili 17 dětí
ve věku 8-12 let. Soutěžilo se v AZ kvízu, děti si zahráli turnaj
v pexesu s vlajkami států světa, hádaly města světa ve větách,
které děti musely najít. Po vydatné večeři jsme se vydali
na dobrodružnou cestu na dětské hřiště, kde jsme hledali
poklad v podobě bonbónů a zrovna jsme si vyzkoušeli stezku
odvahy. Před spaním jsme si přečetli pohádku Malá mořská
víla. A na dobrou noc pustili dobrodružný film Cesta do středu
země. Ráno po probuzení a snídani jsme dětem rozdali drobné
dárečky a pamětní průkazy a při té příležitosti jsme každý, kdo
spal v knihovně, podepsali pohled velvyslanectví Dánského
království. Poté jsme si stihli ještě zahrát pár her, mimo jiné
oblíbený KUFR - hádání sloves a jmen a taky si děti vyrobily
placku na památku. Mezi devátou a půl desátou hodinou jsme
se postupně rozloučili a začali se těšit na další andersenovské
spaní v knihovně.
Ve středu 15. 4. 2019 jsme spolu s paní Danielou Hladíkovou
připravily Besedu o životě nevidomých pro třeťáky ZŠ a ZUŠ
Dolní Němčí a znovu se k nám paní Hladíková vrátila ve středu
15. 5. 2019, kdy knihovnu navštívili žáci 2.A a 2.B. Beseda byla
velmi poučná nejen pro děti, ale i pro nás dospělé. Daniela
Hladíková odmalička nevidí a celé dvě hodiny odpovídala
na zvídavé otázky dětí. Program byl přizpůsoben pro děti
nižšího stupně základní školy.
V pátek 26. 4. 2019 navštívil Dolní Němčí pan Jiří Ovísek,
pilot stíhačky, která havarovala nad naší obcí v roce 1979.
V knihovně se pak konalo setkání, kterého se zúčastnilo
padesát nejen pamětníků této události, ale také milovníků
pilotování a historie.
16
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. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Beletrie:
Tainová Tamara - Je to jinak, mami…
Horáková Naďa – Tajnosti sborovny
Van Lente Fred – Deset mrtvých komiků
Pastorčáková Lenka - Žárlivka
Whitton Hana – Poslední láska císaře Karla
Bauer Jan – Spiklenci obruče a kladiva
Řeháčková Věra – Ač nevidím, vnímám
King Stephen - Misery

V minulém čísle jste se mohli dočíst, že se nám v Krúžku
změnilo vedení. Ale ne jenom to. Omladila se nám i taneční
složka. Takže vlastně začínáme téměř od nuly. Navzdory tomu
jsme motivovaná parta, která se chce zlepšovat, posouvat
se dál, přispět dolněmčanskému folkloru svým osobitým
stylem. Máme v plánu pokračovat ve spolupráci s dalšími
dolněmčanskými spolky a udržovat přátelské vztahy. Také
vytáhnout staré krúžkovské choreografie a znovu je ukázat
světu. První takovou byly Dolněmčanské sedlcké, které jste
v našem novém složení mohli vidět na letošním Hodovém
posezení na Muzeu. Byl to náš velký den – premiéra v novém
složení a pod novým vedením. Na tomto místě děkuji bývalému
vedení za velkou pomoc v začátcích mé vedoucovské funkce.
Moc si toho vážím.
Další akcí, na kterou Vás tímto zveme, je již tradiční
Pečení. Péct budeme od 14 do 17 hodin. Budete mít možnost
nahlédnout do pece, vyzkoušet si uhníst bochník chleba, či
si jej již upečený koupit, namazat sádlem a sníst. Vystoupí
Mužský sbor Vlčnov a Folklorní soubor Nivnička. Tato akce
se koná 15. 6. opět na Muzeu. Snědením upečeného chleba to
ale končit nebude! Letos jsme nově přidali následný program
– a to v podobě after party s cimbálovou muzikou Litera až
do jednadvaceti hodin. Určitě přijďte! Těšíme se na tanec
s Vámi.

Dětská literatura:
Říha Bohumil – Heidi, děvčátko z hor
Till Jochen – Lucifer junior – Do pekla a zpátky
Naučná literatura:
Trenchi Cinzia - Bylinky a koření: žijte zdravě díky přírodě
Jančář Radek – Noc s Andersenem: 20 let
Králíček Václav – Titanic – Nikdo nechtěl uvěřit
Rankinová Lisa – Mysl je mocný lékař

. NOVÉ DESKOVÉ HRY V KNIHOVNĚ
Brouci v akci: magnetická hlavolamová hra
Bystroočko: rychlá otáčecí postřehová hra!
Desítka: 200 okruhů: 2000 otázek a odpovědí
Duch!
Země: světová znalostní hra: poznejte svoji planetu!
Jana Daňková, knihovnice

Dolněmčanský zpravodaj

Ráda bych touto cestou pozvala dolněmčanskou mládež
k nám do Krúžku. Jak jsem se zmínila výše, jsme parta mladých
lidí momentálně ve věku od 17ti do 25ti let. Není čeho se bát!
Pokud máš rád hudbu a nevadí ti tančit, pojď do toho! Všemu
tě naučíme. VĚK JE IRELEVANTNÍ. Stačí jen pozitivní vztah
k tanci, i když toho zatím moc neumíš (ale bereme i v tanci
zdatné). Zkoušky máme každou sobotu od 18ti do 20ti hodin
Zakončila bych to slovy jednoho našeho tanečníka, když
vyprávěl, jak se do Krúžku dostal: „Tož Kája to se mnú na tom
fašanku tak roztočila, že sa točím do teď.“
Za NK Dolněmčan Karolína Zelinková
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FS OLDNĚMČAN
Zavřeli jsme dveře za letošní zimou a pomalu se chystáme
na léto. Pro zahřátí a rozšíření svých znalostí ve folklorních
tancích jsme požádali Old Star Rozmarýn o výuku brodských
a újezdských tanců. Přijeli 3 páry a při zkoušení jsme se docela
zapotili. Přesto se těšíme na další spolupráci. O hodových dnech
jsme se zapojili svým vystoupením do programu v hospůdce
na Muzeu a část souboru se představila i na veřejné generálce
dechovky Dolněmčanka s dolněmčanskými tanci a voděnú.
Již nyní se připravujeme na léto a na druhé pokračování naší
nové akce Štrúčkobraní – soutěž o nejlepší kotlíkovou česnečku,
která se koná v sobotu 3. 8. 2019 od 15.00 hodin na myslivecké
chatě. Jak někteří minulý rok zjistili, uvařit česnečku v kotlíku
není takový problém. Jen najít odvahu a chuť
a přidat se do soutěžního klání. Proto zveme
všechny odvážlivce, kuchtíky a kamarády
k zapojení do společné akce. Přihlaste se
jako tým, který se nebojí ukázat své umění
ve vaření, u Ivany Macháčkové v Nivnické
ulici do 15.7.2019. Česnek budete mít
k dispozici, ostatní suroviny a dochucovadla
si skupinka přinese sama. Zveme taky všechny
„ochutnávače“, kteří zhodnotí kuchařský um
našich soutěžících a zvolí si vítěze. Hudební
doprovod je zajištěn a k zakousnutí bude
i něco z udírny. Po skončení soutěže vám
letní večer zpříjemní hudební a taneční
vystoupení. Zveme celé rodiny – každý si
najde své.
Přijďte si zpříjemnit letní čas k myslivecké
chatě!			
Jana Fibichrová
18
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Tetičky z Dolněmčí
9. ples seniorů
Dne 5. února se uskutečnil ples seniorů. Nastala veliká
příprava, pořádat ples není nikdy jednoduchá záležitost,
zajistit prostor, hudbu a také bohatou tombolu. Na každém
plese připravujeme tématickou výstavu. Letos bylo rozhodnuto
uspořádat výstavu v retrostylu. A co vlastně to retro bude?
Podle jedné z tetiček prý bude stačit, když se tam postavíme
samy. Přes obavy z toho, že nebude co vystavovat (stejně jako
každoročně). Sešlo se hodně exponátů ze „svatebních darů“
z padesátých let. Různé sošky, sousoší jelenů, pejsků, baletek,
a malovaných talířků, které zaplnily několik stolů. A stejně jako
vždy, vyvolalo zájem, ale hlavně vzpomínky účastníků plesu.
Také obavy z nepříznivého počasí se nevyplnily. Stalo se při
pořádání 7 plesu, že počasí bylo od rána krásné, odpoledne
začal padat sníh a večer v 6 hodin večer už bylo 10 cm sněhu.
Samozřejmě cesta pro účastníky plesu byla neschůdná, bylo to
vidět i na účasti. Naštěstí letos se obavy nevyplnily, sál byl plný
plesajících. I když hosté z Hluku, kterých bývá vždy hodně,
letos nepřijeli, nedopatřením měli ples v tom termínu jako
my, pozvaly jsme kamarádky Plkotnice ze Suché Loze, přijeli
i zástupci mužského pěveckého sboru Hútek z Bánova a také
stálí hosté, kteří jezdí každoročně. Hrála dolněmčanská pětka,
která vždy rozehřeje všechny tance chtivé, také mužský pěvecký
sbor Dolněmčané vždy obohatí program svým zpěvem.
Navíc letos svým humorným vyprávěním obveseloval
vypravěč z Boršic. Podle ohlasu účastníků plesu, byl tento
krásný, zvláště pro starší občany, pro které se moc zábavný
nekoná. Také starosta nás Tetičky pochválil, ale hlavně
podpořil. Děkujeme. Děkujeme také všem sponzorům, kteří
přispěli dárkem do tomboly a obecnímu úřadu za poskytnutí
sálu. Protože ples se koná v úterý a muzikanti musí druhý den
do práce, musí ples končit před půlnocí. Není možné hrát
do rána.
Tetičky jsme už v pokročilém věku a několik nás už opustilo,
včetně Františka, tak bychom rády mezi sebe pozvaly ženy,
které rády zpívají, hlavně do prvního hlasu. Nerady bychom
musely ukončit činnost sboru.
Příští rok, dá-li Bůh, bude ples již desátý. Už se těšíme, ale
chtěly bychom pozvat i seniory v mladším věku, kteří se seniory
ještě necítí nebo se stydí. Zjistí, že si i tady najdou společnost
příjemných kamarádů.
Ježková Marie

Nejenom v naší honitbě se dějí zázraky. Další velký čin se stal
toto jaro i v našem areálu. Konkrétně jsme v areálu MS Lanka,
kromě běžných jarních prací, zahájili i náročnou rekonstrukci
vnitřního vybavení chaty. Pustili jsme se do renovace elektřiny
- došlo ke kompletní výměně elektrických rozvodů v celém
areálu. Všem, kteří se aktivně do tohoto náročného úkolu
zapojili, patří velký dík.
Během jarních brigád jsme ovšem netrávili čas jenom
v našem areálu, ale i v honitbě. Např. jsme se ve spolupráci
s Agro Okluky účastnili sběru kamení. Další naší povinností

Z činnosti MS Lanka Dolní
Němčí – Jaro 2019
Letošní jaro bylo a je trochu odlišné od těch předešlých.
A to především z důvodu vyšších srážek v měsících dubnu
a květnu, kdy v našem kraji spadlo okolo 200 mm vody. Tato
nadílka se pozitivně podepsala i na naší honitbě. Především
se doplnily stavy spodní vody, stromy a keře krásně rozkvetly
a pozitivní vliv to mělo i na zvěř, která zažila období hojnosti.
Všechna nově zrozená zvěř měla takřka ideální podmínky
pro své první kroky. Doufejme, že se toto odrazí i v počtech
stavů zvěře v naší honitbě. Děkujeme všem spoluobčanům, že
v tomto období snížili počet návštěv honitby a venčení svých
mazlíčků na minimum a tím umožnili klidný růst a rozvoj nově
narozené zvěře.
Dolněmčanský zpravodaj
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je vyhánění zvěře z vojtěšky před každou sečí. Tohoto úkolu se
účastníme i s našimi čtyřnohými pomocníky zejména v jarním
období, protože je to vhodný prostor pro úkryt zvěře a hlavně
té nově narozené, která nemusí vždy před těžkou mechanizací
úspěšně utéct. Tyto ztráty se snažíme snižovat, jak to jde.
Jen pro zajímavost, v loňském roce jsme v naší honitbě
ulovili pouze jedno prase divoké. Tento rok máme odloveny už
3 ks prasete divokého a věříme, že přibydou další.
Závěrem vás chceme pozvat do areálu MS Lanka na již
tradiční Červencovou noc, která se bude konat 20. července
2019.
MS Lanka Dolní Němčí

KLUB STOLNÍHO TENISU
DOLNÍ NĚMČÍ
sezóna 2018/2019
Stejně jako v minulých letech v letním zpravodaji
hodnotíme uplynulý soutěžní ročník našeho oddílu stolního
tenisu KST Dolní Němčí. Tradičně se jednotlivé mistrovské
soutěže konaly od konce září 2018 do počátku dubna 2019.
Sezónu jsme dohráli se všemi 7 přihlášenými družstvy, a to 6
v mužských kategoriích a 1 v žákovské kategorii. A družstvo
mužů překvapivě promlouvalo do bojů o postup do třetí ligy.
Sezóna se však nevydařila našemu mužskému B týmu, stejně
tak E týmu, oba týmy sestoupily do nižší soutěže. O největší
úspěch hodnocené sezóny se postaralo naše žákovské mužstvo,
které ovládlo Regionální soutěž žáků. Níže ve stručnosti
k vystoupení jednotlivých mužstev KST Dolní Němčí.
Naše „A“ družstvo mužů si dávalo za cíl hrát důstojnou
roli a držet krok s adepty na postup. Uplynulá sezóna této
divizní soutěže totiž patřila, co do kvality, k jedné z nejlepších
mistrovských sezón za posledních 10 let, neboť z třetiligové
soutěže sestoupili hned 3 mužstva (TJ DDM Valašské Meziříčí,
KST Zlín B a TJ Holešov A). Na začátku této soutěže se tedy
dalo najít hned 5 mužstev s nejméně třetiligovými zkušenostmi.
Cíl se nakonec podařilo splnit a naše mužstvo obsadilo velmi
solidní 3 příčku mistrovské tabulky za zisk 69 bodů (15 výher,
2 remízy, 5 porážek) a celkově již po páté v řadě se umístilo
na pomyslné „bedně“. Za „A“ mužstvo nastupovali zejména tito
hráči: Karel Orlovský s procentuální úspěšností výher 85,29 %
se stal zároveň druhým nejlepším hráčem divizní soutěže, dále
Dušan Kubeš – 68,42 %, Luděk Jančář – 50 %, Zdeněk Fibichr –
35,42 % a Jan Ježek – 35,29 %.

„A“ tým, zleva: Zdeněk Fibichr, Karel Orlovský,
Dušan Kubeš, Luděk Jančář, Jan Ježek
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Ve druhé nejvyšší krajské soutěži Zlínského kraje (Krajská
soutěž 1. třídy) nastupovali hráči našeho „B“ družstva i „C“
družstva mužů. Tato mužstva doplatila na zranění a doplňování
A mužstva. Z tohoto důvodu byly obě mužstva vystaveny bojům
o záchranu, která se nakonec podařila C mužstvu (9. příčka,
45 bodů, 7 výher, 2 remízy, 13 proher) v čele s talentovanými
Antonínem Uhrem, ml. a Ondřejem Kučerou. Naopak smolně
dopadl konec soutěže pro B tým, kterému k záchraně chyběl
pouhý 1 bod (11. příčka, 7 výher a 15 porážek).
Ve třetí nejvyšší krajské soutěži (Krajská soutěž 2. třídy,
sk. B) hrálo naše „D“ družstvo mužů, které obsadilo v této
soutěži pěknou 7. příčku za zisk 48 bodů (9 výher, 12 porážek).
Nejlepšími hráči tohoto mužstva byli Josef Kolísek – 70,69 %
a Tomáš Čaník – 68,18 %.
V regionálních soutěžích tradičně reprezentovali náš oddíl
další 2 družstva. „E“ družstvo mužů, které po čtyřech sezónách
sestoupilo do nižší soutěže. Toto mužstvo nejvíce z celého
oddílu doplatilo na zaskakování hráčů ve vyšších soutěží
a nastupování do utkání nikoliv v základní sestavě. Zbylé „F“
družstvo mužů ve 4. regionální soutěži obsadilo 8. příčku.
Posledním mužstvem hájící barvy KST Dolní Němčí
je družstvo žáků. K uplynulému soutěžnímu ročníku
bylo přihlášeno pouze 1 mužstvo starších žáků, oproti
předcházejícím sezónám. V regionální soutěži toto mužstvo
získalo po tříleté pauze titul okresního přeborníka (Uher
Adrian, Bobčík Matyáš, Baroň Martin).
Letošní soutěžní ročník jsme završili dne 25. 5. 2019
v prostorech zahrádkářského klubu v Dolním Němčí, kde
se uskutečnila výroční členská schůze oddílu a proběhla
zakončená. Této akce se zúčastnili i představitelé obce starosta
Ing. František Hajdůch a místostarosta Josef Tinka, kteří se
rozloučili a zároveň poděkovali hráči A týmu Karlu Orlovskému
za jeho 14-ti leté působení v KST Dolní Němčí. Karel Orlovský,
rodák z Uherského Brodu, totiž přestupuje do tamního oddílu
TJ Sokol Újezdec.

poděkování Karlu Orlovskému
Dolněmčanský zpravodaj

Přeborníkem České obce sokolské, o rok později obsadil v této
soutěži 2. místo. Zúčastňuje se i mezinárodních turnajů. V roce
2017 byl první na mezinárodním turnaji v Galantě, v roce
2018 se umístil v Považské Bystrici na 2. místě, na Grand
Prix v Novém Bydžově vybojoval 3. místo a na Grand Prix
v Pezinku byl první. Úspěšná byla pro Filipa i letošní jarní
sezóna. Na GP v Pezinku obhájil prvenství a zároveň byl
vyhlášen nejtechničtějším závodníkem ve své věkové kategorii.
Zlato bral také na MT v Kroměříži a na GP v Novém Bydžově
si vybojoval bronz.
Kromě toho absolvuje Filip řadu turnajů mláďat v rámci
Moravy, kde patří ve své věkové a váhové kategorii k nejlepším
judistům.
K dobré přípravě judisty patří také řada soustředění. Ta kratší
se odehrávají o nezávodních víkendech. Delší soustředění pak
probíhají o velkých prázdninách. Toto léto se Filip zúčastní
judistického táborového soustředění v Moravském Krasu, kde
si chce zlepšit svoji výkonnost a techniku a splnit podmínky pro
jubilanti Jaroslav Uher a Josef Stojaspal
Mimo zmíněnou rozlučku byli obdarováni i jubilanti Jaroslav
Uher a Josef Stojaspal. Druhý jmenovaný přitom ukončil funkci
místopředsedy, kterým byl vzápětí zvolen Luděk Jančář.
Vzhledem ke zvýšenému zájmu mládeže o stolní tenis si dává
náš oddíl za cíl v nadcházejícím soutěžním ročníku 2019-2020
se intenzivně věnovat tréninku žáků a juniorů. Zde věříme,
že přispějí zkušenostmi z ligových oddílů a středisek mládeže
právě Ivo Mikulec (návrat ze zahraničí) a Miroslav Janča, který
se rovněž vrací do svého mateřského oddílu stolního tenisu.
Oba jmenovaní odchovanci jsou v dosavadní historii nejlepšími
hráči, kteří hráli nejvyšší republikové soutěže. A tým mužů si
proto nemůže dát do nové sezóny jiný cíl, než postup do 3. ligy.
Snahou bude rovněž návrat C týmu mužů do Krajské soutěže
1. třídy. V neposlední řadě je to vzorná reprezentace naší obce
ve Zlínském kraji.

Filip na tatami mezinárodního turnaje
ve slovenské Galantě 2018

Na závěr si dovoluji 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.
za KST Dolní Němčí, Dušan Kubeš

Úspěchy malého judisty
z Dolního Němčí
Filip Lebloch je teprve žákem 4. třídy ZŠ, ale i přesto
už má za sebou řadu úspěchů na judistickém tatami v ČR
i v zahraničí. Judu se věnuje od svých pěti let, kdy začal se svým
starším bratrem navštěvovat tréninky v T. J. Sokol Uherský
Brod, vedené zkušenými trenéry. Tréninky se konají 3x týdně
po dvou hodinách, 1x za měsíc je tréninkový sraz Zlínského
kraje v Holešově, téměř každý druhý víkend v průběhu školního
roku probíhají turnaje.
V tréninku je Filip na sebe přísný. To se odráží
i na jeho výsledcích. Mezi jeho největší úspěchy patří zisk
titulu Přeborníka Moravy mláďat (2017, 2018), což je nejvyšší
soutěž v ČR pro jeho věkovou kategorii. V roce 2017 se stal
Dolněmčanský zpravodaj

Šampionát Moravy mláďat 2018 hází Filip svého soupeře
na ippon

Pezinok 2019 Filip v souboji s SK závodníkem
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získání vyššího technického stupně na 4. kyu (oranžový pásek)
a připravit se tak na vstup do kategorie mladších žáků, kam
bude od ledna 2020 patřit. Rada obce Dolní Němčí se rozhodla
finančně podpořit Filipovu účast na tomto soustředění, za což
jí náleží velký dík.
Ve svém volném čase se Filip úspěšně (avšak nesoutěžně)
věnuje horolezectví, které bere také jako součást fyzické
přípravy pro judo.
Více se o Filipových výsledcích můžete dozvědět
z internetových stránek uherskobrodského juda www.judouherskybrod.cz.
Břetislav Lebloch
Foto: Jana Velecká

Březnová ochutnávka vína
Již 19. ročník Koštu vína připravili v březnu zahrádkáři
spolu s vinaři v Kulturním domě DN. K ochutnání bylo 121
druhů vín. V široké nabídce druhů byla vína červená, bílá, rosé,
bariquvé, jiná, jako šípková, medová, bezinková. Košt proběhl
bez předchozí degustace, hodnotit mohli, až sami účastníci
koštu. K ochutnávce byl připraven i velký výběr pochutin,
od našich zahrádkářek. Přestože se akce konala v jiném termínu,
než byli všichni zvyklí, účast byla velká, což nás potěšilo!
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V březnu též proběhlo Jarní aranžování. Zúčastnilo se 14
žen z Dolněmčí, ale je i jedna, která k nám pravidelně jezdí, až
z Kozojídek. Vyráběli jsme ptačí hnízdo ozdobené cibulovinami.
Práce byla tentokrát o něco náročnější, ale všichni to nakonec
zvládli, i děti. Další aranžování bude v září, přesný termín bude
ještě upřesněn.

Dolněmčanský zpravodaj

Pozvánka k další akci zahrádkářů: 29. 6. 2019 zveme
všechny zahrádkáře a jejich děti a vnoučata na zahájení
prázdnin ,,Dětský den" a opékání v zahradě! Začátek v 16.00
hod.
Za zahrádkáře Alena Angela Světinská.

O včelách a lidech
Vážné připomenutí od Sira Davida Attenborougha:
„Pro náš život jsou včely velmi důležité, protože odpovídají
za výživu až 90% světové populace. Bez nich bychom přežít
nedokázali. Včely se mohou zdát být malé a nevýznamné, mají
však obrovskou úlohu na svých bedrech – přibližně třetina
potravin, které konzumujeme, je přímo opylována tímto
hmyzem.“
Sir David Attenborough, 92 let, je známý britský zoolog,
autor a televizní moderátor. Má také velmi známý hlas, který
určitě poznáte, pokud ho uslyšíte.
Tato žijící legenda přichází s příspěvky zveřejněnými na své
Facebookové stránce, které by měl každý vyslechnout:
„Za posledních 5 let poklesla světová populace včel o 30 %.
Kdyby včely zmizely z povrchu Země, lidé by přežili jen 4 roky
života na Zemi.“
Co navrhuje Sir David Attenborough:
„Smíchejte 2 polévkové lžíce cukru s 1 polévkovou lžící vody
a nechte venku na zahradě nebo na balkoně nebo podobném
místě vždy, když odcházíte z domu.“
A k tomu vysvětluje:
„Včely dokážou během sbírání pylu značně ztuhnout
a nemají pak dostatek energie, aby se vrátily do úlu. V tuto letní
dobu se často zdá, jakoby včely umíraly. Pokud se u vašeho
domova objeví takováto unavená včela, tak jí cukr dodá
potřebnou energii na překonání vyčerpání.
Dalším způsobem, jak jim pomoci je, pokud na balkoně
nebo zahradě zasadíte divoké květiny. Nebo všude, kde je to
možné, namísto pouze zelených trávníků vysévejte květnaté
luční porosty, které včelám nabídnou i ten cukr. Vaše místní
včely je budou milovat“.
Obce Dolní Němčí, Slavkov a Nivnice tyto květnaté luční
směsi vysévají již několik roků do polních katastrů. Také
společnost Kasko vysela luční směs letos ve svém areálu.
Miloš Šťastný, komise životního prostředí
Dolněmčanský zpravodaj

Den otevřených úlů se vydařil
Včelař z Dolního Němčí pan Lebloch se zapojil
do celorepublikové akce.
Den otevřených úlů, která se konala pod patronací Pracovní
společnosti nástavkových včelařů. Akce se konala při příležitosti
Světového dne včel, který připadá na 20. května.
V pátek 17. května se to na včelnici pana Leblocha hemžilo
dětmi ze ZŠ a MŠ Dolní Němčí. Přišli i prvňáčci z Horního
Němčí a několik místních občanů. Někteří ze školáků, kterým
se akce líbila, přivedli v odpoledních hodinách své rodiče.
Kdo přišel, mohl se seznámit s tím, jaká je cesta medu,
dozvěděl se o včelařských rostlinách, o pomůckách včelaře,
také o historii včelaření a o tom, jak jsou včely důležité pro život
všech obyvatel naší Země. Zájemci si oblékli včelařský oblek
a šli se podívat i do úlu, všichni ochutnali med od pana včelaře.
Děti si kromě zážitku odnesly drobné upomínkové předměty.
Jsme rádi, že o akci byl, zejména ze strany školy a školky,
takový zájem.
Helena Leblochová
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DEN MATEK V NAŠÍ
FARNOSTI
V neděli 12. května 2019 jsme v naší farnosti slavily
s maminkami a babičkami náš svátek Den matek. V půl
jedenácté se slavila mše svatá, obětovaná za maminky
a společenství Modlitby matek v naší farnosti. Při mši svaté,
kterou doprovázela schola, zazněl kostelem tentokrát mohutný
krásný zpěv všech maminek a ostatních věřících, kteří se
zúčastnili, bylo to krásné sjednocení nás maminek, kde jsme
chválily Boha a děkovaly mu za všechny dary, opět se mohly
společně modlit za své děti, odevzdat je a důvěřovat Jemu.
Na konci mše svaté rozdávaly děti maminkám a babičkám
drobný dárek pro radost a po té jsme odcházely do farní dvorany
k posezení s malým občerstvením a krátkým programem.
Zazpívala nám malá Scholička a také Mužský pěvecký sbor,
který se postaral i o dobré víno a obsluhu. Děkujeme.
Jsme rády, že jsme mohly takto společně oslavit tento náš
den a všem, které se podílely jakýmkoliv způsobem na přípravě
patří velké díky.
Erika Uhrová

Netradiční misijní cukrárna
Již po deváté se v neděli 17. března konala naše Netradiční
misijní cukrárna.
Jsme rádi, že i my se můžeme touto cestou zapojit
do projektů Papežských Misijních Děl a přispívat tak na pomoc
všem dětem na celém světě. Opět to byly naše obětavé cukrářky
s výbornými zákusky, maminky v baru, u pokladny, ve výdeji
zákusků, koordinování dětí nebo při mytí nádobí, které se
rády zapojují. Nezapomínáme také na některé tatínky, kteří
nám pomáhají s přípravou nebo i během akce. Naše děti v roli
číšníků a servírek se opět s velkou chutí pustily do obsluhy
našich milých návštěvníků – hostů cukrárny v rámci projektu
„DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM“. Všichni pomáhali s nadšením,
ochotou a plní radosti, že opět můžou přispět dobré věci.
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Výtěžkem z cukrárny 32 400Kč jsme letos podpořili projekt
PMD pro děti na ulici, na Filipínách. Ze srdce děkujeme
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojují i nadále do této
akce. Také však návštěvníkům, mlsajícím dárcům, kteří
svou přítomností zpříjemňují nedělní odpoledne a svým
dobrovolným příspěvkem také pomáhají.
Součástí cukrárny byl i Misijní jarmark, který připravovaly
děti a maminky z Misijního klubka. Zajímavé a krásné výrobky
těšily návštěvníky cukrárny a těm děkujeme za podporu při
zakoupení. Výtěžek z jarmarku putuje taktéž pro děti na ulici,
na Filipínách.
Kéž je tato pomoc povzbuzením a radostí pro každého z nás.
Těšíme se na vás opět v cukrárně na Misijní neděli 20. 10. 2019.
Erika Uhrová

„MISIJNÍ KLUBČATA“
Nezahálíme a pořád něco děláme. V době postní jsme
zorganizovali křížovou cestu na poutní místo na „Antonínek“.
Modlili jsme se za děti ve světě a odevzdali své prosby na kříž.
Svatého Patrika jsme prožili všichni v zeleném a v jeho symbolu
jetelového trojlístku jsme poznali tajemství Nejsvětější
Trojice. V dubnu jsme vyjeli na kole i za hranice naší vesnice
do Slavkova, kde jsme navštívili obyvatele Charitního domu.
Potěšili jsme je písničkou a pěkným dárkem. Moc se nám tam
líbilo. Zapojili jsme se do malování obrázků ze života Svatého
Vojtěcha a poslali je do centra PMD, které pak ukazovali
i v televizi NOE. Kreslili jsme taky pro děti v nouzi v Malawi.
V květnu jsme prožili krásné odpoledne, večer a noc na faře.
Dolněmčanský zpravodaj

Uvařili jsme si polévku v kotlíku, hráli hry, vyráběli přáníčka
pro maminky a nakonec si před spaním četli z našich knížek.
A co bude příště? Kdo přijde – uvidí.
Jana Fibichrová a Martina Smetanová

Křížová cesta s živými obrazy
Již druhým rokem se v naší obci uskutečnila na Velký
pátek (19. 4. 2019) křížová cesta s živými obrazy. Známých
14 zastavení, která bývají výtvarně zpracována v každém
kostele, se na chvíli vizuálně přeneslo do ulic naší obce díky 24
dobrovolníkům z farnosti. Na určených místech tito mladí lidé
převlečení do kostýmů ztvárňovaly statické výjevy každého
zastavení křížové cesty – jako živé sochy. Oproti loňskému
roku byly obrovskou výhodou vlastní kostýmy pořízené
pro tyto účely. Při první křížové cestě jsme totiž kostýmy
půjčovali od šermířů z Uherského Brodu a z centra pro mládež
z Rajnochovic, což bylo organizačně velmi náročné.
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``````
První občánek
Dolního Němčí
roku 2019 je
Ema Stojaspalová.

``````
Pozvánka na zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Němčí
27. 6. a 19. 9. 2019 v 19.00 – přísálí KD

Snad i díky příznivému počasí se tohoto venkovního
průvodu letos zúčastnilo mnoho lidí, kteří si přišli připomenout
památku Ježíšova umučení skrze pobožnost a názorné ukázky
u celkem čtrnácti ne zcela tradičních zastavení. Putování mezi
jednotlivými stanovišti doprovázely známé modlitby, u každého
obrazu pak lidé mohli vyslechnout myšlenky k tématu Kristův
kříž v dějinách lidstva.
Netradičně se začínalo výjevem Ježíšovy modlitby
v Getsemanech situovaným v zahradě za kostelem. Početný
průvod v čele s aktéry obrazů pak pokračoval ke hřbitovu, kde
byla představiteli Ježíše (Jan Smetana) nasazena trnová koruna.
Poté následoval už jako obvykle Pilátův soud, přijetí kříže
a další známá zastavení ukončená uložením Krista do hrobu,
které bylo vyobrazeno u vchodu do kostela. Tam celá pobožnost
se závěrečným požehnáním od P. Petra Hofírka skončila.
Za všechny zúčastněné z řad ministrantů, scholistek a dalších
dobrovolníků z naší farnosti doufáme, že se nám podařilo
důstojně navodit velkopáteční atmosféru a pomoci lidem lépe
vnímat jednotlivé výjevy křížové cesty. Příští rok budeme v této
novodobé tradici rádi pokračovat.
Klára Stojaspalová a Jolana Michalcová
Autor fotografií: Alois Michalec

Pozvánka na připravované
akce ČERVEN – ZÁŘÍ 2019
29. 6.
20. 7.
28. 7.
28. 7.

– Zulka cup - memoriál Josefa Přikryla
– Červencová noc
– Pouť ke sv. Anně
– Slavnosti bratrství Čechů a Slováků
na Velké Javořině
3. 8. – Štrúčkobraní
30. 8. – Letní kino na hřišti – Ženy v běhu
31. 8. – Vaření trnek
7.-8. 9. – Slavnosti vína a otevřených památek
v Uherském Hradišti
22. 9. – Výstava ovoce, zeleniny a květin
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Obecně závazná vyhláška obce
Dolní Němčí č. 1/2019
k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, kterou
se reguluje používání zábavní
pyrotechniky
Zastupitelstvo obce Dolní Němčí na svém zasedání dne
11. 4. 2019 usnesením č 4/2019/06 se usneslo vydat obecně
závaznou vyhlášku na používání zábavní pyrotechniky.
Vyhláška vstoupila v platnost od 1. 5. 2019.
https://www.dolni-nemci.cz/obecne-zavazne-vyhlasky/

Svoz plastů

bude probíhat v následujících termínech:
17. 7., 28. 8., 25. 9., 22. 10., 20. 11. a 18.12.

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 31. 8. 2019.

Dechová hudba
Dolněmčanka
v Chabarovsku (Хабаровск)
na festivalu Amurské vlny
(Амурские волны)
V pondělí 27. 5. 2019 v odpoledních hodinách přistála
DH na ruském letišti v Chabarovsku. Zúčastnila se festivalu
Amurské vlny jako host. Jedná se o jeden z největších festivalů
vojenských orchestrů na světě s 600 účastníky.
Během celého týdne pobytu se DH Dolněmčanka účastnila
několika přehlídek, na kterých pokaždé zazněly hymny všech
zúčastněných zemí. A taky uskutečnily 2 koncerty. Podrobnější
reportáž z putování nejen z Ruska, ale taky z Japonska
a fotografie budou v příštím čísle zpravodaje.
Erika Uhrová
Dolněmčanský zpravodaj

Na letišti ve Vídni

Nácvik nástupu všech účastníků
Zkouška na první vystoupení

První ostrý nástup
Po koncertě v Kruhové aréně

Focení po koncertu
Dolněmčanský zpravodaj

Se Skoty před prvním maršem
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Vítání občánků
Vítání občánků

Pasování na čtenáře 1. A

Pasování na čtenáře 1. B

Pečení chleba

Pálení čarodějnic v MŠ

Fašanková obchůzka
Noc s Andersenem

Křížová cesta 2019
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