Vážení spoluobčané,
máme za sebou první polovinu roku, na kterou asi dlouho nezapomeneme.
Přinesla události a situace, které nikdo z nás nezažil, a proto jsme si kolem poloviny
března, kdy 6. 3. bylo nakaženo koronavirem 18 občanů ČR, ani neuměli představit,
co nás čeká v příštích dnech a týdnech a nakonec minimálně až do června. Vyhlášení
nouzového stavu, různé zákazy a omezení (vycházení, uzavření škol, fabrik, úřadů,
atd.), dezinfikování všeho možného až po největší symbol této doby – roušky,
jejichž nošení bylo provázeno nejprve neschopností státu je zajistit, pak obrovskou
vlnou solidarity lidí, kteří je šili ze všeho vhodného a dostupného materiálu. Nejen
pro vlastní potřebu, ale také pro své spoluobčany a pro ty, kteří se s koronavirem
setkávali jako první při výkonu svého povolání. Tady bych chtěl moc poděkovat Vám
všem, kteří jste doma ušité roušky nezištně nosili na obecní úřad, kde jsme zajišťovali
distribuci občanům naší obce. Přestože je v současné době většina opatření zrušena
nebo alespoň zmírněna, je pořád dobré zachovávat přiměřenou opatrnost. Třeba
jenom proto, že ani odborníci nejsou zajedno v názoru, zda pandemie je u konce
nebo nám akutně hrozí na podzim druhá vlna.
Děkuji Vám všem, jak jste se zodpovědně chovali po celou dobu vyhlášených
omezení a zvládali nelehkou situaci. Ale ani pandemie koronaviru úplně nezastavila
život v obci. Na obecním úřadě jsme dokončili rekonstrukci obřadní síně, ve škole byly
vyměněny hlavní rozvody vody a pracujeme na výměně podlahy v tělocvičnách, přes
prázdniny ještě plánujeme v bazénu vyměnit dveře a provést úpravy šaten.
Dokončili jsme kompletní rekonstrukci lávky přes potok v ulici Na Okluku,
klimatizaci na penzionu Rozkvět a dvou kluboven nad KD.

Dolněmčanský zpravodaj

Byli jsme úspěšní se žádostmi o dotace na druhou etapu výsadby zeleně
v extravilánu z OPŽP a na vybavení pro hasiče od Zlínského kraje (144.000,- Kč). Zatím
nebylo rozhodnuto o našich žádostech o dotaci na MMR (tělocvična a odpočinková
místa v obci) a na MŠMT o dotaci na kabiny na stadionu. Požádali jsme o dotaci
z OPŽP na obnovu zeleně v ulicích Hlucká a Nivnická. Máme vybrané dodavatele
na opravu místních komunikací v ulicích Školní, Vinohradská a Komenského, na ZTV
Vinohradská, na výstavbu skladu techniky ve dvoře obecního úřadu a na nová
urnová místa a kolumbárium na hřbitově. Na ZTV Polní II. dokončujeme projekt
pro územní řízení. Podali jsme žádost o stavební povolení na rekonstrukci ČOV, kde
zároveň připravujeme žádost o dotaci. V rámci mikroregionu jsme podali žádost
o dotaci na kompostéry na OPŽP.
Všechny naše plány budou stát hodně peněz, ale současná hospodářská situace
způsobila snížení daňových příjmů a tím také možná omezení našich plánů.
S vyššími výdaji jsme počítali, proto máme z loňského roku uspořeny nějaké
prostředky, a protože snížení původně plánovaných příjmů je zatím pouze
odhadováno, nevíme, jak jejich vývoj ovlivní naše letošní akce, ale i plány na další
roky. Věřím ale, že naše plány dokážeme zrealizovat a ustojíme tak nelehkou situaci.
U soutěže „O evropskou cenu obnovy venkova 2020“ byly prozatím přesunuty
termíny. Zatím máme informaci o předpokládané návštěvě hodnotitelské komise
na přelomu září a října, ale nemáme nic potvrzeno.
Přeji Vám pokud možno klidné, snad bezkoronavirové léto.
Ing. František Hajdůch, starosta
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Nová obřadní síň dokončena

Rekonstrukce lávky
u hasičské zbrojnice

2

Dolněmčanský zpravodaj

Čištění potoka Okluky

Z jednání Rady obce
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

29. schůze Rady obce
konané dne 16. 3. 2020 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 29/2020/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. MV,
Nivnice o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 29/2020/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. MZ, Horní
Němčí o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 29/2020/04
Rada obce Dolní Němčí zařazuje do seznamu žádostí
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok
2020 žádost Malovaného kraje, z.s., Břeclav.
Usnesení č. 29/2020/05
Rada obce Dolní Němčí zařazuje do seznamu žádostí
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok
2020 žádost ŽPS Tetičky z Dolněmčí.
Usnesení č. 29/2020/06
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost ČS Včelařů Nivnice
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Dolní
Němčí na rok 2020.
Usnesení č. 29/2020/07
Rada obce Dolní Němčí zařazuje do seznamu žádostí
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok
2020 žádost Dětského národopisného krúžku Dolněmčánek.
Usnesení č. 29/2020/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Římskokatolické farnosti
Dolní Němčí pronájem kulturního domu na Děkanátní krojový
ples dne 16. 1. 2021.
Usnesení č. 29/2020/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Římskokatolické farnosti
Dolní Němčí pronájem kulturního domu na 14. Farní ples dne
30. 1. 2021.
Usnesení č. 29/2020/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Charitě UH. Brod,
pečovatelské službě Dolní Němčí výpůjčku sálu na Ples Charity
dne 5. 2. 2021.
Usnesení č. 29/2020/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku přísálí KD taneční
skupině Retro babky na ,,Retro odpoledne“ dne 24.4.2020
Usnesení č. 29/2020/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí č.: 1030054797/002 mezi obcí Dolní Němčí a E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice.
Usnesení č. 29/2020/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č. 1005/2019-SML mezi obcí Dolní Němčí a Povodím
Dolněmčanský zpravodaj
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Moravy s.p. Brno a GasNet, s.r.o. Ustí nad Labem zastoupená
na základě plné moci GridServis, s.r.o., Brno.

o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok
2020 žádost Národopisného krúžku Dolněmčan, z.s.

Usnesení č. 29/2020/14
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informaci starosty
o zdokumentování výskytu nepovolených skládek v obci
a pověřuje starostu a místostarostu připravit návrh opatření
na příští jednání RO.

Usnesení č. 30/2020/03
Rada obce Dolní Němčí zařazuje do seznamu žádostí
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok
2020 žádost ZO ČSOP Buchlovice.

Usnesení č. 29/2020/15
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí zápis z jednání komise
ŽP dne 25. 2. 2020.
Usnesení č. 29/2020/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 311 v DCHB
Dolní Němčí p. AK, Dolní Němčí.
Usnesení č. 29/2020/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Výzvu a zadávací podmínky
pro výběrové řízení na akci Rekonstrukce podlahy v tělocvičně
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
Usnesení č. 29/2020/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Výzvu a zadávací podmínky
pro výběrové řízení na akci Místní komunikace ulice Školní,
Vinohradská a Komenského, Dolní Němčí.
Usnesení č. 29/2020/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Výzvu a zadávací podmínky
pro výběrové řízení na akci ZTV ulice Vinohradská, D. Němčí.
Usnesení č. 29/2020/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy ,,Tom
střechy Dolní Němčí“ na prodloužení zakrytí pódia na muzeu.
Usnesení č. 29/2020/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene č.: OT- 014330051664/001 mezi obcí Dolní
Němčí a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice.
Usnesení č. 29/2020/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku na
,,Kropící rameno“ od f. Unikont group, Napajedla.
Usnesení č. 29/2020/23
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí vyjádření vlastníků
pozemků ke studii zástavby v lokalitě Pod Vodárnou.
Usnesení č. 29/2020/24
Rada obce D. N. bere na vědomí informaci starosty o současné
situaci soutěže Evropská cena obnovy vesnice roku 2020.
Usnesení č. 29/2020/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o dílo s firmou
Milan Javora – TRINITAS, Hvozdná na dodávku publikace
Setkání na pomezí.
Výpis usnesení 30. schůze Rady obce
konané dne 6. 4. 2020 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 30/2020/02
Rada obce Dolní Němčí zařazuje do seznamu žádostí
4

Usnesení č. 30/2020/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje firmě VEROJE-DN s.r.o.
Dolní Němčí, IČ 04203003, prominutí nájmu provozovny
Pivnice a kavárny Na Mlýně, Dolní Němčí od 16. března
do termínu, kdy bude nařízením vlády ČR povoleno
znovuotevření provozovny.
Usnesení č. 30/2020/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje p. Petře Tibenské, Uherské
Hradiště prominutí nájmu nebytových prostor na adrese
ul. Hlucká 107, Dolní Němčí (rest. Rozkvět) od 16. března
do termínu, kdy bude nařízením vlády ČR povoleno
znovuotevření provozovny.
Usnesení č. 30/2020/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje p. Iloně Pitnerové, Dolní
Němčí prominutí nájmu hospůdky Na Muzeu od 16.
března do termínu, kdy bude nařízením vlády ČR povoleno
znovuotevření provozovny.
Usnesení č. 30/2020/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje p. Zbyňku Uhrovi, Dolní
Němčí prominutí nájmu provozovny Devil music baru Dolní
Němčí od 16. března do termínu, kdy bude nařízením vlády
ČR povoleno znovuotevření provozovny.
Usnesení č. 30/2020/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje p. Jarmile Pačinkové, Uh.
Brod prominutí nájmu kanceláře Generali, Česká pojišťovna,
na adrese Nivnická 82, Dolní Němčí od 16.března do termínu,
kdy bude nařízením vlády ČR povoleno znovuotevření
provozovny.
Usnesení č. 30/2020/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. 1030057624/001 mezi obcí
Dolní Němčí a E.ON Distribuce a.s., České Budějovice.
Usnesení č. 30/2020/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
č.: 1030055654/001 mezi obcí Dolní Němčí a E.ON Distribuce
a.s., České Budějovice.
Usnesení č. 30/2020/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku kulturního domu
SRPŠ Dolní Němčí na pořádání Rodičovského plesu dne 23. 1.
2021.
Usnesení č. 30/2020/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odpisový plán MŠ Dolní
Němčí na rok 2020, dle přílohy.
Usnesení č. 30/2020/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje závěrečný účet v MŠ Dolní
Němčí za rok 2019.
Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 30/2020/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje navýšení počtu prac. míst
v pracovní četě o jedno místo.

Usnesení č. 31/2020/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje p. KS, Dolní Němčí
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 do 30. 6. 2021.

Usnesení č. 30/2020/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje rozdělení finančních
prostředků z rozpočtu obce na rok 2020 dle příloh č. 1 a 2.

Usnesení č. 31/2020/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 110 v DCHB
Dolní Němčí p. AS, Uherský Brod od 1. 5. 2020.

Usnesení č. 30/2020/16
Rada obce Dolní Němčí projednala zástavbovou studii bytové
výstavby v ulici Vinohradská a pověřuje starostu zahájením
přípravy k realizaci nové bytové zástavby.

Usnesení č. 31/2020/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení na projekt „Obnova krajinných struktur Dolní
Němčí“.

Usnesení č. 30/2020/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zápis o provedení fyzické
likvidace hmotného majetku navrženého k odpisu při
provádění inventarizace majetku obce ke dni 10. 12. 2019.

Usnesení č. 31/2020/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí mezi obcí Dolní Němčí a E.ON Distribuce a.s., České
Budějovice č.: 1030056974/001na akci „Dolní Němčí, Čes.tel.
infr., kab.smyčka NN“.

Usnesení č. 30/2020/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpověď nájemní smlouvy
JB, Dolní Němčí na byt č.313A v DCHB Dolní Němčí k 23. 4.
2020.
Usnesení č. 30/2020/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje změnu nájemních smluv
na DCHB.
Usnesení č. 30/2020/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nákup mulčovače MU- C/S
120 od firmy Zálesí a.s., Luhačovice.
Usnesení č. 30/2020/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem
části obecního pozemku p.č. 1231/1 v k.ú. Dolní Němčí.
Usnesení č. 30/2020/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.3/2020 mezi obcí
Dolní Němčí a RUMPOLD UHB s.r.o., Uh. Brod.
Usnesení č. 30/2020/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku Jiřího
Hyblera – ELEKTRON, Hluk na dokončení klimatizace
v Penzionu Rozkvět a dvou kluboven nad KD.
Usnesení č. 30/2020/24
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenové nabídky Mgr. Tomáše
Chrástka, UH a Ondřeje Válka, NI na instalaci a zabezpečení
expozice archeologických nálezů na Muzeu v DN.
Výpis usnesení 31. schůze Rady obce
konané dne 27. 4. 2020 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 31/2020/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. LR, Dolní
Němčí o pronájem obecního bytu v Dolním Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 31/2020/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. VU,
Dolní Němčí, o pronájem obecního bytu v Dolním Němčí
do seznamu žadatelů.
Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 31/2020/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem části pozemku
p.č. 1066/85 o výměře 100 m2 v k.ú. Dolní Němčí p. KB, Dolní
Němčí za cenu 50 Kč/m2 od 1. 5. 2020.
Usnesení č. 31/2020/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo
č. 2019-08 ze dne 13. 12. 2019 mezi obcí Dolní Němčí a SMsmarstav s.r.o., Dolní Němčí,
Usnesení č. 31/2020/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení
na opravu podlah v tělocvičně ZŠ, vítězem se stala firma
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Usnesení č. 31/2020/12
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 180.000,- Kč
s MS Lanka z.s., z rozpočtu obce na rok 2020.
Usnesení č. 31/2020/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje účetní závěrku ZŠ a ZUŠ
Dolní Němčí za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku
do fondů ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí dle přílohy.
Usnesení č. 31/2020/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odpisový plán ZŠ a ZUŠ
Dolní Němčí na rok 2020 dle příloh č.1 a 2.
Usnesení č. 31/2020/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku MAS
Východní Slovácko na dotační management k projektu ,,Rozvoj
odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti – ZŠ a ZUŠ
Dolní Němčí“.
Usnesení č. 31/2020/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku VTP
Pavelka s.r.o, Vlčnov na rekonstrukci hlavních rozvodů
vodovodu v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
Usnesení č. 31/2020/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zadávací dokumentaci pro
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výběrové řízení na vybudování skladu techniky údržby ve dvoře
OÚ, urnových hrobů a základu pro kolumbárium hřbitově.
Usnesení č. 31/2020/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nákup defibrilátoru pro FK
Dolní Němčí a další spolky v obci.
Usnesení č. 31/2020/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na částečný
pronájem pozemku p.č. 2280/1 firmě zumm s.r.o., DN
k provozování stánku s točenou zmrzlinou na dobu od 1. 6.
2020 do 31. 5. 2021.
Usnesení č. 31/2020/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č.8800086899 3/
VB/P o zřízení věcného břemene mezi obcí Dolní Němčí
a GasNet, s.r.o. Ustí nad Labem, zastoupená GridServis, s.r.o.,
Brno.
Usnesení č. 31/2020/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č. 8800086899 2/
VB/P o zřízení věcného břemene mezi Povodím Moravy s.p.,
Brno, GasNet,s.r.o., Ustí nad Labem zastoupená Grid Servis,
s.r.o., Brno a obcí Dolní Němčí a zároveň ruší usnesení RO č.
29/2020/13 ze dne 16. 3. 2020.

Usnesení č. 33/2020/07
Rada obce Dolní Němčí nedoporučuje ZO schválit návrh p. PJ,
DN, na změnu územního plánu, týkající se převedení pozemku
p.č. 166/1 do plochy pro individuální bytovou výstavbu.
Usnesení č. 33/2020/08
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost Ing. LO, DN o odkup
části pozemku p.č. 1066/1.
Usnesení č. 33/2020/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prominutí nájmu restauracím
a pohostinstvím v majetku obce Dolní Němčí do konce května
a úhradu nájmu za červen a třetí čtvrtletí do konce září 2020.
Pronájem Generali - ČP a.s pobočka Dolní Němčí prominout
do konce května.
Usnesení č. 33/2020/10
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informaci starosty
o možnosti pronájmu kluziště a pověřuje ho zajištěním nabídek
na pronájem.
Usnesení č. 33/2020/11
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO zrušit vyhlášku
č.4/2019 a schválit novou vyhlášku č. 1/2020 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení č. 31/2020/24
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy
PAWER s.r.o., Slušovice na údržbu a obnovu lajnování
víceúčelového školního hřiště.

Usnesení č. 33/2020/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti manželů
K., Nivnice o koupi pozemku v lokalitě Polní II, do seznamu
žadatelů.

Výpis usnesení 32. schůze Rady obce
konané dne 5. 5. 2020 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 33/2020/13
Rada obce Dolní Němčí projednala závěrečný účet obce za rok
2019 vč. Zprávy č. 78/2019/EKO o výsledku přezkoumání
hospodaření obce DN za rok 2019 bez výhrad
a doporučuje ZO jeho schválení.

Usnesení č. 32/2020/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje obnovení provozu MŠ
Dolní Němčí za podmínek stanovených v metodickém pokynu
MŠMT od 11. 5. 2020.
Výpis usnesení 33. schůze Rady obce
konané dne 18.5. 2020 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 33/2020/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. MV, UB
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 33/2020/03
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí výpověď p. JT, Dolní
Němčí z nájmu bytu k 31. 5.2020
Usnesení č. 33/2020/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje p. MU, Dolní Němčí
pronájem bytu č.12, Vinohradská 656, Dolní Němčí od 1. 6.
2020 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 33/2020/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. LK,
DN a p. PK, HN o pronájem obecního bytu v Dolní Němčí,
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 33/2020/06
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost o finanční podporu
provozu Linky bezpečí, z. s..
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Usnesení č. 33/2020/14
Rada obce Dolní Němčí projednala účetní závěrku obce DN
za rok 2019 (Inventarizační zpráva, Rozvaha, Výkaz zisku
a ztráty, Příloha) a doporučuje ZO její schválení.
Unesení č. 33/2020/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy
f. Oknostyl group s.r.o, Kuřim na dodávku a montáž dveří
do bazénu ZŠ.
Usnesení č. 33/2020/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvy o smlouvě budoucí
s SVK a.s., Uh. Hradiště a obcí DN na provozování vodovodu
č. V 18/01/2020 a kanalizace č. K 18/01/2020 v nově budované
části ulice Vinohradská.
Usnesení č. 33/2020/17
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informaci starosty
o předpokládaném propadu daňových příjmů v letošním roce.
Usnesení č. 33/2020/18
Rada obce Dolní Němčí rozhodla předložit ZO žádost p. FS,
DN o zpracování dílčí změny ÚP Obce Dolní Němčí na využití
části pozemku p.č. 380/14 na plochu bytovou individuální.

Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 33/2020/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pořízení nové pračky pro
DCHB Dolní Němčí.
Usnesení č. 33/2020/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 311 v DCHB
Dolní Němčí p. MV, Uherský Brod od 1. 6. 2020.

Nové lavičky
Podél polní cesty C15 bylo v květnu osazeno devět kusů
laviček vyrobených z kulatiny. Lavičky vyrobili pracovníci
obce. Věříme, že budou sloužit k odpočinku všem, kteří se
vydají na procházku kolem jižní části katastru obce.

Roušky na obecním úřadě

U vodní nádrže Louky

Nad Boršickou ulicí

Na Gálce

U lesa
Dolněmčanský zpravodaj
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EPIDEMIE
V OBCI
Na horizontu nad obcí

Pandemie, která vypukla letos v březnu, nemá pamětníka.
To už se nedá říci o epidemiích, kterých se v minulých letech
vyskytlo na území obce několik. V obecní kronice jsou
zachyceny následující:
¥

Rok 1922

V měsíci březnu vypukly v obci spalničky, jež řádily skoro
3 měsíce a zachvátily téměř všechny školní děti. Jen dva případy
skončily smrtí.
¥

Rok 1927

ku konci roku se vyskytly případy onemocnění tyfem,
na kterou nemoc zemřel Jan Talský č. 65.
¥
U nového větrolamu

Rok 1938

Dne 21. května byla naše obec úředně uzavřena pro
vypuknutí dobytčí nemoci slintavky a kulhavky. Nemoc tato se
přes veškeré úřední opatření velmi rychle šířila a bylo jen velmi
málo domů ušetřeno této nemoci. Na tuto nemoc uhynuly
2 krávy a 1 obecní plemeník a několik telat a vepřů. Uhynulá
zvířata musela být na místním mrchovišti spálena.
¥

Rok 1954

Zdravotní poměry byly v tomto roce v obci dobré. Jen
několik dětí onemocnělo infekční žloutenkou. Zásluhou
obvodní lékařky Dr. Dobřecké bylo šíření epidemie žloutenky
ihned v zárodku znemožněno. Každé onemocnělé dítě bylo
ihned převezeno do oblastní stát. nemocnice v Uh. Hradišti
a děti, které přišly do styku s nemocnými děti, byly isolovány
v karanténě. Tímto zásahem bylo znemožněno šíření této
nemoci.
Od Babí hory

¥

Rok 1965

Vyučování bylo částečně narušeno chřipkovou epidemií
na konci roku 1965. Z toho důvodu se také neučilo od 4. 12.
do 8. 12.
¥

Rok 1967

V tomto školním roce byla dosti velká absence žáků, která
byla zaviněna hlavně nemocí. Z vážnějších onemocnění to byla
infekční žloutenka.
¥

Rok 2017

Mimořádné ředitelské volno bylo vyhlášeno na 26. a 27.
ledna. Důvodem byla velká absence žáků i vyučujících, ani
místní škole se totiž nevyhnula chřipková epidemie, která
postihla celou republiku.
Za kapličkou (směr Babí hora)
8

V roce 1972 se obce dotkla epidemie kulhavky a slintavky.
Tehdy to byla lokální epidemie, uzavřeny byly i okolní obce.
Epidemie se rozšířila v době konání hodů. A tak bylo konání
Dolněmčanský zpravodaj

hodů omezeno –
nepřijely kolotoče,
nekonala se žádná
zábava. V neděli
byla hodová mše
svatá a odpoledne
na rynku zahrála
krátce dechovka
Dolněmčanka, poté
se všichni rozešli
domů. Bohužel
o tom neexistuje
dobový záznam
(uvítali bychom,
pokud by někdo
z občanů chtěl
zavzpomínat).

LIDÉ V PRVNÍ LINII
v době pandemie v Dolním Němčí
Rok 2020 se zapíše do historie jako rok, kdy svět postihla
pandemie nemoci COVID-19. Tento nový virus se rychle šířil
a dostal se i k nám. Od března bylo nutné dodržovat vyhlášená
opatření.
Tato krize opravdu zasáhla každého. Setkali jsme se
s omezeními, začali se nosit roušky a používat desinfekce.
Také se zrušily všechny společenské akce, přerušila se výuka
ve školách a školkách a do zaměstnání se chodilo omezeně
nebo se pracovalo z domu. Jako by se svět zastavil a uklidnil.
Hodně času se trávilo doma s rodinou a měli jsme více času
jeden na druhého. Snad každý si uvědomil, že blahobyt není
všechno, spěchat není opravdu kam, stačí jen málo, abychom
se měli rádi a žili v klidu.
Našlo se mezi námi i hodně lidí, kteří neváhali a začali doma
šít roušky nejen pro sebe, ale pro celou rodinu a pro potřebné
v okolí. A to se hodně cení! Musíme však vyzdvihnout hlavně
profese, které se nezastavili a na druhou stranu měli plné ruce
práce. Říká se o nich „lidé v první linii“. I v naší obci jsou tací.
Jak se jejich pracovní rytmus změnil a co všechno museli v této
době zvládnout, to nám nastíní někteří z nich.

¤ Zdravotní středisko Dolní Němčí, praktický
lékař pro dospělé
Pro nás, jako ordinaci nastaly velké změny. Ordinace byla
náhle prázdná, museli jsme se přizpůsobit vládnímu nařízení.
To znamenalo změnit systém práce a pro pacienty zařídit co
nejbezpečnější prostředí.
Nejdříve jsme museli shánět dezinfekční prostředky
a ochranné pomůcky, které jsme si objednali přes internet.
Dosud nám žádné nepřišly. Díky Spolku praktických lékařů
jsme dostávali ochranné pomůcky na příděl a tímto nám zajistili
možnost provozu ordinace. Omezili jsme provoz v ambulanci
na minimum, zkrátili ordinační dobu a vše řešili po telefonické
domluvě, kdy si pacienti zavolali a dle příznaků a potíží mohli
navštívit lékaře. Prostory se museli intenzivněji dezinfikovat
a pacienti používali dezinfekční prostředky a byla jim měřena
teplota. Naštěstí se žádné závažnější problémy nevyskytly. Naši
pacienti byli velmi zodpovědní, vstřícní a měli pochopení. Byli
Dolněmčanský zpravodaj

seznámeni s obtížnou situací a provoz ordinace respektovali.
Omezený provoz byl náročný v tom, že jsme vystoupili
z komfortní zóny, kdy pacienti mohli kdykoliv přijít a řešit
své zdravotní problémy neodkladně. Také nošení ochranných
roušek a štítů nás omezuje v rychlosti a pohodlí práce. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem a hlavně našim pacientům,
kteří nám vycházeli vstříc a mají velké zásluhy na chodu
ordinace v období koronaviru. Myslíme si, že jsme celkem
tuto situaci zvládli a věříme, že se co nejdříve ocitneme
v předkoronavirovém režimu.
Velké díky patří všem pacientům i těm, kteří s námi
spolupracovali. Děkujeme.
MUDr. Vladimír Sváček, lékař
Eva Hladišová, zdravotní sestra

¤ Pečovatelská služba Dolní Němčí
Opatření se týkala celé Charity Uherský Brod, která
v souvislosti s Covid – 19 ustanovila krizový tým a vydával
pokyny, na základě kterých byla realizována jednotlivá opatření
v naší pečovatelské službě. Jednalo se například o zákaz návštěv
(s výjimkou návštěv u klientů se špatným zdravotním stavem
za specifických podmínek), apelovali jsme na klienty, aby
neopouštěli DCHB, navzájem se nenavštěvovali a zdržovali
se ve svých bytech. Pracovníci používali ochranné pomůcky
(roušky, brýle, rukavice…), byla zavedena zvýšená hygienická
opatření (desinfekce prostor, ploch, zvýšená hygiena rukou
apod.). Pracovníkům i klientům byla denně měřena teplota
a sledován jejich zdravotní stav. Dokonce jsme měli seznam
zaměstnanců, kteří by byli ochotni v případě karantény setrvat
s klienty 24 hodin denně 7 dní v týdnu po celou dobu trvání
karantény, tedy 14 dnů.
Nejrůznějších opatření a s nimi související administrativy
byla celá řada.
Situace to byla nezvyklá pro nás i pro naše klienty. Pro
personál pečovatelské služby bylo náročné neustálé vysvětlování
a zdůvodňování přijatých opatření, nejen klientům, ale
i rodinným příslušníkům. V některých případech jsme naráželi
na zlehčování celé situace. To byly ale spíše výjimky. Většina
klientů a jejich příbuzných si uvědomovala vážnost situace
a nutnost dodržování přijatých opatření.
Náročné to bylo nejen pro personál pečovatelské služby, ale
především také pro naše klienty. Celá řada z nich se v podstatě ze
dne na den ocitla bez přímého kontaktu se svými příbuznými,
nemohli si jít třeba nakoupit či se navzájem navštěvovat, jak
byli zvyklí. Prohloubila se jejich sociální izolace a jejich sociální
kontakt se omezil jen na naše pracovníky a telefonní hovory
s příbuznými.
Pro nás bylo náročné zabezpečit chod služby, protože jsme
se ocitli v situaci, kdy čtvrtina pracovníků byla v pracovní
neschopnosti či pobírala ošetřovné a přibyla nám řada
pečovatelských úkonů (např. množství již zmíněných nákupů),
nutnost realizovat přijatá opatření a s nimi i související
administrativu.
Jsme rádi, že jsme to spolu s našimi klienty nakonec všechno
ve zdraví zvládli. Potěšila nás podpora z řad příbuzných našich
klientů i veřejnosti. Obdrželi jsme několik darů od firem
i jednotlivců, jednalo se hlavně o ochranné pomůcky, za které
tímto děkujeme.
Mgr. Jana Miškeříková, sociální pracovnice a zástupkyně
vedoucí Pečovatelské služby
Bc. Zdena Bartošová, vedoucí Pečovatelské služby
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¤ Dětské středisko v Dolním Němčí, praktický
lékař pro děti a dorost
Pandemie, nějaký koronavirus, slova pro nás do té doby
téměř nepoužívaná, najednou jsme je slyšeli všude. Všechny
nás to zaskočilo. Za posledních 100 let se u nás nikdo s takovou
situací nesetkal.
Nejdříve to bylo strašně daleko – Čína, to se nás v podstatě
netýká. A najednou Itálie, kam spousta Čechů odjela na lyže.
Přišly první zákazy, první karantény. Zdravotníci měli
nedostatek ochranných pomůcek, proto se uzavřely ordinace
praktických lékařů i ambulantních specialistů. Pacienti si
telefonovali, co šlo, vyřídilo se po telefonu, do ordinace mohli
pouze po objednání. Občané začali šít roušky. V Dolním
Němčí jsou šikovné maminky a ty se do toho pustily a roušky
si pro děti našily samy. Musím tímto poděkovat paní Janě
Štefaníkové, Zahradní 822, která nám jich ušila spoustu a my
jsme je mohly dětem rozdávat.
Maminky našich dětských pacientů jsou velmi zodpovědné,
respektovaly všechna naše doporučení i omezení provozu, vždy
telefonovaly a k návštěvě se objednaly. Objednávkový systém
máme zavedený již dlouho, takže to pro ně taková novinka
nebyla.
Nyní se epidemiologická situace zlepšuje, stále však musíme
být ostražití. Problémem není většinou průběh nemoci, ale
karanténa, která se může někdy hodně prodloužit. K vyléčení je
třeba dvou negativních PCR testů na covid 19, což samozřejmě
vše komplikuje. Nejde jen o běžné nachlazení, kdy po pár dnech
klidového režimu může člověk do práce, proto nadále musíme
pracovat v ochranných pomůckách. Režim ordinace je takový,
aby se nám pacienti pokud možno v čekárnách nepotkávali.
Co nás čeká, nikdo z nás netuší. Virus tu s námi
pravděpodobně zůstane a musíme se s ním naučit žít. Určitě
bude situace složitější na podzim, kdy začnou běžná nachlazení
a v zimě pak chřipková epidemie.
Co bychom si měli zapamatovat pro příště? Buďme k sobě
ohleduplní, nezahazujme roušky, i když nebude jejich nošení
povinné. Pokud budeme nachlazení, zůstaňme v posteli, pokud
musíme mezi lidi, použijme roušku, ať nenakazíme ostatní.
Přejeme vám všem krásné léto, pevné zdraví a přidáváme
fotku, jak bychom měly být oblečené v případě podezření
na Covid. Jsme připravené, snad to nebudeme potřebovat.
MUDr. Eva Srncová, lékařka
Veronika Rusňáková, zdravotní sestra

¤ COOP JEDNOTA Dolní Němčí 146
Pracovat na prodejně COOP v době koronaviru bylo
pro nás prodavačky dosti náročné. Celý den být v rouškách
a štítech není jednoduché. Také byl poznat nárůst zákazníků
přespolních i cizích. Každý den probíhala desinfekce košíků,
vozíků, klik u dveří, dále balení pečiva do sáčků, ne všichni
dodavatelé měli balené pečivo.
Musíme podotknout, že zákazníci byli velmi ohleduplní
k sobě i k nám a ukáznění v nošení roušek i dodržování
rozestupů, používání desinfekce i rukavic. Chceme jim
poděkovat, že nám tím ulehčili naši nelehkou situaci.
kolektiv zaměstnanců prodejny

¤ Lékárna Dolní Němčí
Nastala situace, která tu ještě nebyla. Jak se zachovat, co dělat,
jak se chránit a co bude, co nás čeká – to vše je COVID-19.
Také my v lékárně jsme byly situací zaskočené. Měly jsme
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informace jak se chránit a jak instruovat pacienty, kteří budou
přicházet do lékárny pro rady, ale bylo tu i něco nového –
nebyly ochranné pomůcky, Paraleny, dezinfekce. Dále hodně
starších klientů nevědělo jak zjistit eRecept se svých SMS zpráv
– a někdy to byl velký oříšek.
Ráda bych poděkovala všem za trpělivost, shovívavost
a dodržování hygienických pravidel, které nás chránili před
nepopulárním virem a jsem ráda, že jsme situaci dobře ustáli.
Mgr. Irena Lavičková, vedoucí lékárny
Na závěr je třeba všem těmto lidem opravdu poděkovat
a vyjádřit pochvalu za zvládnutí nelehkého úkolu. Byli
vystaveni neznámé situaci a postavili se k ní s odhodláním a dle
svých možností s plným nasazením. Jsou to naši andělé, kteří
nám podali pomocnou ruku a věnovali se všem bez rozdílu.
Jsem ráda, že přijali mou žádost a našli si čas k sepsání svých
poznatků o jejich práci v této napjaté době.
„Práce protkaná láskou je k nezaplacení“. Děkujeme.
Snad to nejhorší máme všichni za sebou a v létě můžeme
načerpat nové síly a energii, strávit chvilky v kruhu nejbližších,
potkávat se nejen v ulicích, ale i na společných akcích. Přeji
všem velkou dávku zdraví, letního sluníčka a pohodový
odpočinek.
Jana Fibichrová
Dolněmčanský zpravodaj

Osobnosti z Dolního Němčí
V Česku ji skoro neznáme, píše se o PETŘE DUFKOVÉ
z Dolního Němčí.
Již od dětských let ji bavilo kreslení a malování, a když se
v Mateřské škole paní učitelka zeptala, jakou hračku bude dnes
chtít, hned věděla odpověď: „PASTELKY A PAPÍR“.
A tak to šlo s Petrou od dětství. Na Základní škole se zúčastnila
různých soutěží v kreslení a po jejím ukončení studovala
na Střední umělecko-průmyslové škole v Hodoníně, obor užitá
malba. Vždy byla cílevědomá a studovala s vyznamenáním.
Po maturitě se hlásila na Akademii výtvarného umění do Prahy,
ale tam se nedostala. Nechtěla promarnit žádný čas, a tak se
rozhodla, že se zdokonalí v němčině a odjela do Německa.
Chtěla dál studovat, ale protože na škole, kterou si vybrala jí
neuznali českou maturitu, musela nejdříve udělat maturitu
německou. Byla mladá a v 19-ti letech má člověk život před

sebou, a tak velký talent, jaký Petra má, by byl škoda zahodit.
Nejenom talent, ale také velká pracovitost je za jejími dnešními
úspěchy.
V roce 2008 promovala na mezinárodní škole módy
a designu ESMOD v Mnichově v oboru módního návrhářství
a již v roce 2013 byla zařazena mezi 20 nejvýznamnějších
ilustrátorů světa.
Žije v Mnichově a pracuje pro mezinárodní značky,
jako například: TCHIBO, SWAROVSKI, HERMES, YVES
ROCHER a další. Kromě módních ilustrací maluje také šperky,
hodinky, auta, architekturu, přírodu a vše, co si klienti žádají.
Na konci minulého roku vyšla kuchařka Romana Vaňka
s názvem Sladké poklady české a moravské kuchyně, kde
Petra Dufková navrhla obal knihy s modrým porcelánovým
dekorem. Tím vzpomíná na Moravu a její jméno se často
objevuje v souvislosti s obcí Dolní Němčí, odkud pochází
a kam se ráda vrací.
redakce zpravodaje

Letos si připomínáme 75. výročí od konce 2. světové války,
zde je zkrácený úryvek z kroniky popisující osvobození v naší
obci.
Od 10. března až do konce měsíce trvalo pěkné počasí,
takže polní práce byly včas a pohodlně vykonány. Pole jsou
oseta a osázena a lidé říkají: „Úroda tentokráte už bude naše,
Němci nám ji již nevezmou.“ Pevná byla víra lidu ve vítězství
spravedlivé věci.

¦ Ústup Němců
Dne 31. března na Bílou sobotu v pěkný slunný den bylo
slyšet od Mor. Ostravy dunění děl. Okolo 4.hod. odpoledne
začaly projížděti silnicí těžká nákladní auta ještě maskována,
děla, motocykly, vozy a pěší vojsko ne již ve spořádaných
útvarech, ale volně v hloučcích. Dne 1. dubna nastěhovaly se
do naší obce německé oddíly a tak zde zůstaly, až byly odtud
definitivně vyhnány Rudou armádou. Každý den projížděly
a procházely přes vesnici nové a nové oddíly a ubíraly se do lesa
nad obci Horní Němčí, kde trvaly tuhé boje celý měsíc duben.

¦ Bombardování
Dne 19. dubna byl u nás první nálet sovětských letců, pak 21.
dubna byl druhý a mnohem horší, neboť mimo několika domů,
německých vojáků, koní a různého materiálu, padly za oběť 4
lidské životy a sice v domě číslo 164 rolníka Vymazala. V témže
domě byly zabity 2 německé vojenské koně, vůz rozbit a dům
demolován. Ten den padlo zde i několik německých vojáků,
kteří však byli odtud odvezeni.

¦ Osvobození RA
Dne 26. dubna ve 4hod. odpoledne vtrhly do naší vesnice
první oddíly Rudé a rumunské armády. Radost, která se v tomto
okamžiku objevila na tvářích občanů, vylézajících z několika
denního pobytu v krytech, se nedá popsat. Ustrašení občané
by našim osvoboditelům snesli modré z nebe, snášeli chléb,
Dolněmčanský zpravodaj
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mléko, slaninu, máslo, vajíčka, likéry a vše co jim zbylo pečlivě
uschováno pro tuto chvíli, tak dlouho očekávanou. První
oddíly se však dlouho nebavily a pokračovaly v pronásledování
nepřítele a v upevňování polních pozic, po důkladném
prohledání celé vesnice.

¦ Revoluční MNV
Dne 28. dubna byla svolána veřejná schůze na návsi,
kde představil nový revoluční národní výbor v tomto složení:
1. František Straka, stolář, čís. 247 – předseda
2. František Ježek, dělník čís. 316 – I. místopředseda
3. Metoděj Kozelek, domkař čís. 237 – II. Místopředseda
4. Jan Daněk, dělník čís. 205. – III. místopředseda
5. Josef Pěrka, rolník čís. 94 – IV. místopředseda
6. Jaroslav Kaňůrek, zedník čís. 321 – jednatel
a dalších 19 členů výboru.
Člen MNV František Richtr byl zvolen obecním
pokladníkem. Frant. Kozelek, dělník čís. 342 byl ustanoven
obecním strážníkem. Tento revoluční národní výbor byl zvolen
ještě před vstupem Rudé armády do naší obce totiž za doby, kdy
v naší obci bylo plno německého vojska, na tajných schůzích
v noci v soukromých domech.
Tento nový národní výbor neměl práci nijak snadnou, neboť
při náletech bylo úplně zničeno 13 domů - čp. 63, 64, 68, 86,
159, 162, 197, 210, 215, 220, 245, 274, 373, jiných 22 domů těžce
poškozeno a asi 100 domů lehce. Těmto těžce poškozeným bylo
třeba rychlé pomoci a proto národní výbor vyhlásil pracovní
povinnost a občané pomáhali poškozeným hlavně při odklízení
trosek domů. Dále bylo obstaráno stavební dřevo v lese a dle
potřeby přidělováno poškozeným.

¦ Sbírka na poškozené
Dále byla provedena peněžitá sbírka pro poškozené, která
vynesla 56.351Kčs a byla rozdělena 25ti poškozeným občanům.
Veškerý stavební materiál nacházející se u různých občanů byl
zabaven a zapůjčen poškozeným.

¦ Výživa obyvatel
Dále bylo třeba se postarati o výživu obyvatelstva, jelikož
zásobování od úřadů bylo válečnými operacemi přerušeno,
ba dokonce spojení s okresními a jinými městy pro poškozené
silnice a hlavně zničené mosty bylo nemožné. Byla učiněna
dobrovolná sbírka potravin a když ani ta nestačila, byly
vykupovány kusy dobytka, poraženy a na obci vystavené
poukázky přidělováno maso a j., až do převzetí zasobování
okres. nár. výborem.

¦ Postavení mostu
Most za vesnicí na silnici k Slavkovu byl úplně zničen a byl
Rudou armádou za pomocí našich občanů znovu vybudován
ze dřeva.

¦ Oslavy v tomto roce
28. 4. oslava osvobození, 1. květen – svátek práce. Při těchto
oslavách promluvili mimo místních občanů, také důstojníci
Rudé armády. Dne 9. 5. byla uspořádána oslava vítězství, neboť
toho dne složila zbraně poražená německá vojska. Poměry
se pomalu urovnávaly, jen byl znatelný úbytek dobytka pro
výživu přítomného vojska a civilního obyvatelstva. Velký byl
nedostatek koní, neboť koně, které nechali Němci, vyměnila
nebo odebrala Rudá armáda pro svou potřebu.
(zápisy z kroniky 1945 upravila kronikářka obce)
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Příčinou sucha
a povodní je,
že jsme
podřezali
žíly malému
vodnímu cyklu
Michal Kravčík byl jedním z řečníků na konferenci Počítáme
s vodou. Hovořil o tom, že příčinou našich současných
problémů se suchem a povodněmi je prostá věc. Narušený
malý vodní cyklus.
Co to vlastně je malý vodní cyklus?
Část vody, která naprší, se vsákne do půdy. Z této vody se pak
sytí prameny potoků a řek a voda teče pryč. Ale velká většina
dešťové vody neodteče, ale buď přímo či prostřednictvím
rostlin se vypaří zpět do atmosféry, kde se vysráží do mraků
a vyprší se znovu nad pevninou. A tak pořád dokola. To je malý
vodní cyklus. Velký vodní cyklus je voda, co odteče do oceánů,
tam se vypaří, aby se jinde vypršela a znovu stekla do oceánu.
A v čem je problém?
V tom, že nenecháme dešťovou vodu zasáknout a vypařit
v místě, ale posíláme ji kanalizací z měst a obcí do řek
a do oceánů. Tím, že jsme snížili odpar, jsme podřezali žíly
malým vodním cyklům, vyprazdňujeme je. Nejhorší podíl
na tom mají městské nepropustné plochy – střechy, silnice
atd. Největší podíl na vysušování krajiny má zemědělství, ale
největší intenzitu mají obydlené zóny. Každý globální problém
je výsledkem drobných lokálních problémů, které se podporují.
Když vodu odvedeme z krajiny, nemá se co odpařovat. Sluneční
energie, která by se spotřebovala na odpar, se na zemi promění
v citelné teplo. Za každým kubíkem vody, který svedeme
do kanálu, zůstane 700 kWh citelného tepla, které se dostane
do atmosféry.
Jde tedy jen o to teplo?
Ne, také o fotosyntézu. Na holé střeše nebo parkovišti žádná
fotosyntéza neprobíhá. Tím pádem se žádný uhlík z atmosféry
neukládá do rostlin. Fotosyntéza je výsledkem tří složek. Vody,
sluneční energie a uhlíku v atmosféře. Když z této rovnice
vyjmeme vodu, zůstane uhlík v atmosféře a také se nespotřebuje
energie Slunce na výpar vody a vázání uhlíku do biomasy, ale
ohřeje místo, kam energie dopadá.
Co to obecně znamená?
Že neřešíme podstatu klimatické změny, řešíme jen
následky. Pokud chceme něco podstatného udělat pro
ochranu klimatu, pak musíme vrátit vodu do malého vodního
cyklu. Voda je totiž dopravce tepla od zemského povrchu
do vyšších vrstev atmosféry. Víme o tom, že se teplota Země
zvyšuje při zemském povrchu. Ve stratosféře ale podle všech
dostupných dat dochází k ochlazování až o deset stupňů Celsia.
Klimatologové upozorňují na to, že se nám zvyšuje koncentrace
uhlíku v atmosféře, proto dochází k oteplování. Ale my jsme
v tom systému zapomněli na vodu.
Čili řešení klimatických změn je velmi jednoduché.
Vypnout všechny kanály co odvádějí dešťovou vodu a nechat
ji zasakovat na místě, kde naprší. Znovu ji vrátit do malého
vodního cyklu?
Dolněmčanský zpravodaj

Ano. To, že jsme odvedli vodu z krajiny, má i důsledky
zdravotní. Vzrůstá nám množství alergiků, astmatiků a vůbec
dýchacích potíží. Příčina je v tom, že nová generace dýchá
mnohem více prachu. Čím nižší vlhkost, tím více prachu. Ten
nejjemnější prach zvíří i obyčejná lidská chůze. Jsou mu pak
vystaveny hlavně děti. Nechme vodu ze zpevněných ploch
stékat do zelených ploch. Ne do kanálu.
V čem konkrétně to pomůže?
Vodu, co se vsákne do půdy, vypumpují stromy do atmosféry.
Stromy fungují jako ohromné klimatizační jednotky. Dospělý
strom dokáže za den odpařit na 400 litrů vody. To je spotřeba
sluneční energie 280 kWh, které se díky stromu nepřemění
na teplo. Jeden strom tak odpovídá svým výkonem deseti
klimatizacím. A opačně. Když dospělý strom pokácím, tak
místo něho mám 280 kWh slunečního tepla, které místo
ohřeje. V husté zástavbě si můžete pomoci střechami, které
dokáží dešťovou vodu zadržet a odpařit. Jde to i na sedlových
střechách. Spoustu využitelného prostoru je na fasádách.
Je to bariéra, ale není nepřekonatelná, je to otázka kreativity
a inovací. Dobře, není možné mít všude stromy. Tak je potřeba
vymyslet taková řešení, která pomohou zadržet vodu na místě,
kde naprší, a umožní její odpar.
V České republice se teď často hovoří o tom, že jednou
z věcí, které s vodou pomohou, jsou nové přehrady. Mohou
něčemu pomoci?
Podívejte se do Kalifornie, jak to tam dopadlo. Mají tam
nejúžasnější projekt velkých nádrží. V povodí řeky Sacramento
je 29 velkých přehrad, které zásobovaly kalifornské zemědělství.
Přehrady ale vysychají, protože jim tam přestalo pršet, protože
vyprázdnili malé vodní cykly. V dnešní době začínají být
přehrady spíš rizikovým faktorem.
Jak to, že když je čím dál větší sucho, že čas od času udeří
velké povodně?
To je logické. Malý vodní cyklus vytváří tzv. měkké srážky.
Méně intenzivní, ale častější. Jenže my ho narušili a měkkých
srážek je čím dál míň. Nad městy a zemědělskou krajinou
skoro neprší, protože vyhřátý suchý vzduch tam dešťové mraky
nepustí. Mraky se proto vyprší na úbočí hor, kde působí lokální
povodně. A pak také jednou za čas přijde velký frontální systém
od moře, přijde velká sprcha. Vysušená krajina není schopna
takové přívaly vody pojmout.
Zdroj: Ekolist.cz
Komentář k fotografiím:
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP)
– Pantoflíček se dlouhodobě snaží o osvětu a praktickou činnost
v oblasti ochrany životního prostředí. Jednou z řady aktivit
spolku je také výsadba nové zeleně ve vhodných lokalitách.
V katastru obce Dolní Němčí výsadba v nedávné době probíhala
například u nové vodní nádrže Louky v lokalitě Močíře nebo
v revitalizované lokalitě u potoka Okluky naproti podniku
Baťa. Spolkem byla vysázena také řada třešní při cyklostezce
vedoucí k obci od památníku na Luckém poli. Nejnověji pak
tzv. sametové lípy, které členové spolku vysadili v listopadu 2019
u cykloodpočívadla při cestě do Nivnice. Aktuální aktivitou
spolku je snaha o obnovu zanedbaných solitérních stromů
v okolní zemědělské krajině. Týká se to též lokality Pajsarůvka, kde
dožívají tři krajinářsky cenné hrušně. Chřadnoucí ovocné stromy
by výhledově měly být nahrazeny novou výsadbou tvořenou
bělokarpatskými odrůdami. Výrazné dominanty krajiny v okolí
Dolního Němčí by tak byly zachovány též budoucím generacím.
Radost z nových stromů vysazených uprostřed širých lánů časem
jistě budou mít i draví ptáci živící se též hraboši polními.
Petr Slinták
Dolněmčanský zpravodaj

U vodní nádrže Louky
na Močířích

Situace u cyklostezky
před novou výsadbou

Pajsarůvka u DN - pohled od továrny Baťa
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Dolněmčanská stopa
při papežské návštěvě
Velehradu
Je tomu už třicet roků, ale moje vzpomínky na to období
jsou z mé paměti nevymazatelné. Byla sobota, někdy začátkem
dubna 1990, pár týdnů před návštěvou papeže Jana Pavla II. a já
se vydal na Velehrad se skupinou brigádníků z Dolního Němčí.
Množství práce, kterou v té době bylo ještě nutné v poutní
obci udělat do příjezdu hlavy katolické církve krátce shrnul
v jednom z tehdejších vydání Slováckých novin šéf Ústavu
sociální péče pro dospělé Vincentinum Bohumil Zelinka.
„Fasády potřebují opravit, stržené zdi Stojanovy zahrady je
nutné odklidit. Musí se postavit nová zeď vedle kaple „Cyrilky“,
na níž budou umístěny sochy ze zahrady. Nezbývá nám, než
se spoléhat na obětavost věřících. Minulý pátek a v sobotu
nám sem přijelo pomoct na fasádách 25 občanů Dolního
Němčí, převážně členů Čs. strany lidové, a přislíbili, že dnes
a zítra přijedou zas,“ poznamenal tehdy Bohumil Zelinka.
Co se týče jmen brigádníků z Dolního Němčí, je podle jeho
slov třeba zmínit v první řadě čtveřici těch hlavních a stálých.
„Josef (Joza) Zimčík, Ludva Umlauf, Ladislav Šohaj a Antonín
Kadlček - ti tam pomáhali skoro každý den. O sobotách
přijížděli další. František Světinský, Leoš Minks, František
Kadlček, Jaroslav Kadlček, František Moštěk, Kliment Kočí,
Viliam Buberník, Ludvík Štefaník a další. Třeba klempíř
František Umlauf vyměnil všechny okapové žlaby a svody
se svou manželkou a bez drahého lešení,“ poukazuje dnes
Bohumil Zelinka na brigádnické nasazení, vstřícnost a ochotu
řady Dolněmčanů na Velehradě pomáhat. Já jsem se s nimi
účastnil opravy zchátralé západní stěny zahrady poutního
areálu směrem k Tupesům. Naším úkolem bylo opravit fasádu
natáhnutím „fajnové“ omítky, šlo totiž o sektor, kudy měl
Svatý otec projíždět při cestě od tupeského hřiště, kam přiletěl
a odkud pak odletěl vrtulníkem.

Dolněmčan Jan Bobčík po pravé ruce papeže
Foto archiv farnosti Velehrad
Dolnemčanští brigádníci opravují zahradní zeď
Foto Bohumil Zelinka

Hlavní organizátor brigád Josef Zimčík (uprostřed)
Foto Bohumil Zelinka

Jana Pavla II. obsluhoval personál restaurace Rozkvět
Stopa Dolněmčanů na Velehradě, související s návštěvou
papeže, však jejich brigádami rozhodně nekončí a lví podíl
na tom má právě Bohumil Zelinka. Postaral se totiž nejen
o to, aby Jana Pavla II. mohla v jeho bezprostřední blízkosti
vítat i skupina krojovaných z Dolního Němčí, ale také, že
papeže a stovku dalších hostů při obědě obsluhoval personál
dolněmčanské restaurace Rozkvět. Vzpomínám si, jak jsem se
s rodiči, sourozenci a několika kamarády vydal na Velehrad už
v sobotu 21. dubna 1990 navečer před poutní nedělí. Přespali
jsme tam tehdy všichni u mého strejdy a tety Vladimíra a Anežky
Hubáčkových. Řada poutníků (včetně například i současného
hejtmana Jiřího Čunka) dorazila k velehradské bazilice
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje už v noci
na neděli, a za neustávajícího deště vydrželi na svých místech až
do oné legendární dopolední bohoslužby. Celonočního čekání
v pláštěnkách však byli krojovaní Dolněmčané ušetřeni, neboť
na místo dorazili nad ránem a díky propustkám mohli vyčkat
v útrobách někdejšího kláštera, ve Slovanském sále. Odtud
jsme se před začátkem bohoslužby přesunuli na stanovené
místo těsně za současným hlavním vstupem do baziliky, kde
jsme mohli vítat příchozí preláty a církevní reprezentanty
z Čech, Moravy, Slovenska i ze zahraničí. Vybavuji si, jak se
rovnou k naší skupince přihrnul tehdejší prefekt Kongregace
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Papež děkuje personálu restaurace Rozkvět
Foto archiv Bohumila Zelinky
Dolněmčanský zpravodaj

pro evangelizaci národů a pozdější předseda Papežské rady
pro Mezinárodní eucharistický kongres, kardinál Tomko,
Slovák tehdy dlouhodobě žijící v římském exilu. Mylně nás
měl za krojované poutníky ze Slovenska. Chvíli poté jsme
už zdravili přijíždějícího papeže v papamobilu. Velkým
zadostiučiněním pro nás věřící z Dolního Němčí, bylo rovněž
to, že při slavnostní mši byl jedním z obsluhujících Svatého otce
na tribuně u svatostánku náš rodák, tehdejší jáhen a pozdější
kněz Jan Bobčík.
Po bohoslužbě se naše skupinka odebrala zpět do Slovanského
sálu, kde jsme vyčkávali dalších pokynů. Vzpomínám si,
že tehdy tam kromě mého bratra Petra a kamarádů Josefa
Světinského, Radima Kadlčka, Hlučana Vlastika Buriana, byli
mimo jiné Petr Tinka, Jožka Umlauf, Tonda a Eva Kadlčkovi
s dcerkou Evou, Tondovi rodiče Kadlčkovi, mí prarodiče
Zimčíkovi, František Cmol, Radek Smetana s Marií Světinskou,
Milan Zelinka, pan Krhovský a další, které si již ale bohužel
nevybavuji.

Jak jsme se stali účastníky zázraku
Ačkoliv byla mše svatá sloužená papežem pro všechny
přítomné mimořádnou událostí, pro nás, krojované z Dolního
Němčí měly ty nejsilnější zážitky teprve přijít. Krátce po poledni,
kdy v Zimním sále, kde Jan Pavel II. s necelou stovkou ostatních
hostů obědval, jsme byli my, vyčkávající ve Slovanském sále
organizátory vyzváni, ať v chodbě vytvoříme krojovaný špalír.
Aniž jsme si výjimečnost situace v té chvíli uvědomovali,
posléze jsme se stali součástí zázraku. Papež, odcházejíc se svojí
ochrankou ze Zimního sálu, procházel chodbou, každému
z nás podával ruku a s přátelským úsměvem sobě vlastním
zanechával ve všech nezapomenutelný osobní zážitek, jenž si
v srdcích neseme dodnes.
Pokud si však myslíte, že šlo o vrchol našeho papežského
setkání, mýlíte se tak, jako se tehdy mýlili mnozí z nás. Ti,
kteří vydrželi, se totiž dočkali další unikátní události, jíž
mělo možnost být svědkem několik desítek lidí, Dolněmčany
nevyjímaje. Stali se jsme totiž účastníky zasazení památné
lípy v zahradě poutního areálu. Stáli jsme v kruhu. Řádové
sestry, kněží, olomoucký arcibiskup František Vaňák,
Bohumil Zelinka a několik nás krojovaných. Uprostřed tohoto
zvláštního seskupení osob přešlapovali u vykopané jámy dva
ochránci přírody držíce v ruce lopatu a sotva dvoumetrovou
lípu připravenou k zasazení. Čelem k nim pak s úsměvem
ve tváři stál celý v bílém Svatý otec Jan Pavel II. Požehnal
místu i mladému stromku, a jak byl ve vlídném rozpoložení,
po slavnostní bohoslužbě i dobrém obědě, začal z ničeho nic
jakoby dirigovat, ve snaze vybídnout dvojici mladých ekologů,

aby už konečně tu útlou lipku umístili do země, odkud
měla vyrůst. Jenže se stalo něco, s čím hlava katolické církve
nepočítala. Jeden z dvojice mladíků totiž nečekaně podal
papeži lopatu a vybídl ho, ať stromku do země pomůže sám.
Rozveselen kuráží mladíka a za potlesku nás přítomných, se
tedy papež pustil do obsypávání kořenů mladého stromku,
hlínou ztěžklou po celonočním dešti. Psalo se 22. dubna Léta
Páně 1990, Evropané slavili Den Země a hlava katolické církve,
které proudila v žilách slovanská krev, zasadila do moravské
půdy staroslavného Velehradu lípu – symbol české státnosti…
Pavel Bohun

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
začátkem kalendářního roku začalo ve třídách ubývat žáků
a ti se těšili, že by mohly být vyhlášeny chřipkové prázdniny. To
se jim však nevyplnilo, ale určitě by je ani ve snu nenapadlo, že
za pět týdnů, po jarních prázdninách, stráví v lavicích pouze
dva dny a škola bude od středy 11. března nařízením vlády
uzavřena. Nejmenší školáčci z toho radost neměli, deváťákům
běželo hlavou, jak to bude s přípravou na přijímačky, protože
příští školní rok už budou sedět v lavicích jiné školy. Z prezenční
výuky se stala výuka distanční, na dobu neurčitou.
Ze začátku vyučující s novou formou výuky doslova bojovali.
Bylo složité vytvořit si ze dne na den nějaký systém, který bude
vyhovovat jim i žákům. Určitě se však tomuto způsobu výuky
přizpůsobili. Část rodičů preferovala zadávání úkolů na celý
týden, část zase na jednotlivé dny. Učitelé i žáci se naučili nové
věci, které budou využívat i nadále. Pro mnohé žáky se zdál
tento styl výuky náročný, stěžovali si na velké množství úkolů.
Mnozí z nich si naopak psali o další materiály. Bylo důležité
pracovat systematicky a průběžně, ne nárazově. Z hodnocení
vyučujících vyplývá, že do distanční výuky se zapojilo 75 %
žáků. Potvrdilo se to, kdo chtěl a pracoval ve výuce ve škole,
ten se zapojoval i do distanční výuky. Mnozí žáci se díky tomu
naučili větší samostatnosti. Velká většina byla moc šikovná,
posílali zpět vyučujícím úkoly, referáty, obrázky, vyplněné
testy, křížovky, omalovánky. Vyučující opravovali a posílali
žákům zpětnou vazbu, co se daří a co ne. Popřípadě vysvětlili,
kde žáci dělají chybu. Byla ale skupina žáků, která s vyučujícími
nekomunikovala ani přes veškerou urgenci a nesnažila se
o žádný kontakt.
První uvolnění nastalo až po dvou měsících, 11. května
dostali žáci posledního ročníku možnost přicházet na přípravu
k přijímacím zkouškám a začala výuka na ZŠ – přišlo 13
žáků. V rámci výuky si třikrát týdně procvičují zejména učivo
z matematiky a českého jazyka.

Sázení lípy v zahradě velehradského areálu (Foto Jiří Rohel)
Dolněmčanský zpravodaj
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Zhruba po měsíci od uzavření škol se zprovoznila
i on-line výuka, která aspoň částečně suplovala výuku ve škole.
Hlavně vyučující na I. stupni komunikovali s žáky denně.
Už první videopozdrav měl u žáků velký ohlas, byli moc rádi,
že vidí svoji p. učitelku. On–line výuka fungovala i po 25. 5.
V tento den žáci I. stupně mohli nastoupit do školy a účastnit se
vzdělávacích akcí. Této možnost využila přibližně polovina - 65
žáků. Maximální počet ve skupině je 15. Všichni se do školy moc
těšili a užívají si společnost spolužáků. Pobyt ve škole podléhá
přísné hygieně, při vstupu do budovy je žákům změřena tělesná
teplota, dochází k dezinfekci rukou, odcházejí do šatny, musí
být dodržován odstup 2 m, ve třídě je opět používána desinfekce
a ve společných prostorech se musí používat roušky. Oběd
je zajišťován pro přihlášené také ve zvýšeném hygienickém
režimu. Po dezinfekci rukou si přicházejí pro jídlo včetně
přílohy a příborů tak, aby nedocházelo ke kontaktu s jinými
skupinami. Cizí strávníci dostávají jídlo do jednorázových
plastových nádob hned u dveří do jídelny. Odpoledne pak žáci
odcházeli do prostor školní družiny, kde o ně bylo postaráno
do 16 hodin.

Na doporučení vlády se od 8. 6. mohou dobrovolně
vrátit do škol i žáci II. stupně. Dle možností školy to budou
individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace
nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku
- objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení
mimo školu.
S omezením výuky se téměř úplně zastavil život školy, který
běžel po celé roky automaticky; byly zrušeny všechny soutěže,
žáci přišli o společné akce na konci roku včetně výletů. A kromě
toho někteří dokonce zjistili, že ve škole není zas až tak špatně.
Prázdnou školu jsme využili k vyřešení problémů s rozvody
teplé i studené vody. Bylo vyměněno cca 300 m těchto rozvodů.
Byl vyroben a dodán nábytek téměř do všech kabinetů a tříd
na II. stupni.
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dubna. K 30. 5. je zapsáno celkem 28 žáků. A ještě zajímavost,
nezvyklého klidu ve škole a jejím okolí využila rodinka kalousů
ušatých k nácviku „leteckých“ schopností nejmladších členů.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům za mnohdy
obětavou spolupráci při výuce, protože bez jejich pomoci
a ochoty spolupracovat, by to asi nešlo. Poděkování zaslouží
také firmy KASKO a Štíty pro Hradiště, které nám nezištně
věnovaly ochranné štíty pro naše zaměstnance.
Moc si vážíme toho, že jste byli s námi.
Potěšila i zdravice od jedné žákyně:
„Doufám, že se máte dobře a že se brzy uvidíme, protože
učit se doma mi prostě nějak nejde…!
Snad se co nejdříve všichni zdraví uvidíme. Užívejte si
karanténu a hlavně ať jste zdravá.“
Jana Nováková, Ľubica Ježková, Milan Kvasnička

. Pohled deváťáků na výuku

V současné době máme za sebou výběrové řízení na dodávku
výměny podlahy v obou tělocvičnách – probíhá likvidace
starých parket a obložení, připravujeme výměny všech dveří
od spojovacího krčku včetně samotného bazénu. Ve fázi
zpracování projektové dokumentace je kompletní rekonstrukce
cvičné kuchyňky. Nově jsme museli vyřešit i zápis do 1. třídy.
Rodiče přihlašovali své děti on-line během celého měsíce

Dolněmčanský zpravodaj

Mně distanční výuka celkem vyhovovala, mohla jsem si ji
rozdělit na více částí, měla jsem více času na školu. Ale všechno
má své zápory, protože se občas stalo, že mi jeden předmět
zabral víc než 45 minut, nefungovali nám bakaláři a jiné.
Občas zadávání úkolů bylo zmatené a bakaláři nebyli moc
přehlední, protože se v aktivních úkolech neustále objevovaly
úkoly, které byly už třeba dva týdny staré, nemohla jsem si
nijak odškrtnout, že už jsem něco splnila, takže jsem si většinu
úkolů musela přepisovat na papír, což byla práce navíc. Taky
se dost často stávalo, že úkoly, které jsme museli poslat, tak
se mezi ostatními ztratily. Ale jinak mi distanční výuka přišla
v pořádku a srozumitelná. Přístup učitelů byl hezký, protože
jsme mohli kdykoli napsat, čemu nerozumíme a oni se nám
snažili pomoct a vysvětlili nám to.
Výuka současná mi dost vyhovuje, protože chodíme
do školy jen tři dny v týdnu a škola nám začíná až v devět. Ale
zase je to dost náročné stíhat i ostatní výuku a k tomu ještě se
samostatně připravovat na přijímací zkoušky. Já sem chodím
proto, abych ještě zlepšila své dovednosti, ale musím uznat, že
i přesto je dost těžké čtyři hodiny v kuse se učit jeden předmět,
protože se stává, že už poslední čtvrtou hodinu nikdo nemá
energii a nesoustředí se. Výuka mi vyhovuje, ale možná bych
taky zařadila to, že bychom si zkusili testy, tak jako je budeme
psát za necelé dva týdny. Měli bychom na to stejný čas a potom
si to až následně zkontrolovali. Ale jsem nesmírně ráda, že jsem
měla možnost jít do školy a doplnit své mezery, které by mohly
ovlivnit mou budoucnost v podobě střední školy.
Myslím si, že si naše škola s touhle situací poradila dobře.
J
Můj názor na současnou výuku je převážně pozitivní… dělá
mi tedy problém distanční nařízení, které si myslím, že je teď
zbytečné. Co se týče výuky, tak je to kladné a myslím, že je
to i lepší než předtím. Na příjímací zkoušky nás pedagogové
připravují dobře a kvalitně… A k nařízením se dá snad jen říct,
že je to opravdu nutné. Domácích úkolů bylo hodně a někdy už
mě to i štvalo… Zápisů bylo taky moc, ale zase bylo dobré, že
jsme si to mohli zapisovat, kdy jsme tedy chtěli. Přístup většiny
učitelů byl hezký a přívětivý… upozornili mě, pokud jsem něco
neodeslal, abych to udělal zpětně. A 4 hodiny ve škole je moc…
poslední hodina mě ani nebaví, a tím pádem se mi neučí moc
dobře.
D
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Domácí výuka byla pro mě těžká, protože jsem se musel
hodně přemlouvat do psaní zápisků. Byl jsem hodně líný.
V některých předmětech bylo moc zápisů, ale v některých jich
bylo zase málo, což bylo super. Na druhou stranu byla distanční
výuka fajn, jelikož jsem si mohl zapisovat, kdy se mi chtělo.
Současná výuka je pro mě super, protože si jenom opakujeme
na přijímačky a není to každý den.
P
Pro mě byla distanční výuka dobrá. Jediný problém byl
střídání se u počítače s mým bratrem a jeho videokonference,
ale dalo se to zvládnout. Já pomáhala bratrovi s angličtinou
a šlo nám to. V některých hodinách toho bylo hodně a v jiných
zase méně, takže to bylo vyvážené. A někdy to zase nezvládala
technika. Teď, když už chodím do školy, můžu se lépe připravit
na přijímačky, hlavně na matematiku. Učitelé mi lépe vysvětlí
příklady, které nechápu a to je pro mě lepší než přes internet.
Závěrem můžu říci, že je to takhle dobře a že jsem ráda, že už
zase můžu chodit do školy i když trochu v omezené míře.
A

s učitelem a samostatnost při cvičení. A negativa: časově
náročné na přípravu, aby vše klaplo, občasné selhávání techniky
- zasekávání se, přerušení videochatu, špatná kvalita zvuku či
obrazu, nezodpovědnost starších žáků při spojení ve smluvený
čas, výuka zpěvu nemohla probíhat kvůli špatnému přenosu
a hlavně zvuku, proto byla lepší varianta poslaného videa se
zpětným komentářem, nelze opravit chybu v dané chvíli a nelze
s žákem dělat dynamiku, frázování atd., malá motivace pro
žáky, když se neviděli s učitelem naživo, někteří žáci to brali
jako prázdniny, než pochopili, že jde o výuku v jiné formě.

Z činnosti ZUŠ od března do června
Začátek března se nesl ve znamení jarních prázdnin
ve Zlínském kraji. V tu dobu nikdo netušil, jaké změny nás
čekají, co nového se budeme muset naučit, jak rychle se vyrovnat
s nově nastalou situací. Dne 9. března 2020 proběhlo školení
pedagogů ZUŠ a to byla na dlouhou dobu poslední konaná
akce. Ve středu 11. března 2020 se zavřely školy a výuka byla
vedena pouze přes internet a telefon. V následujících měsících
se činnost v naší ZUŠ zastavila a naplánované akce se musely
zrušit. Neuskutečnil se tak Jarní koncert, Výchovný koncert
pro MŠ v rámci ZUŠ Open a především Akademie, která se
měla konat v neděli 10. května pro rodiče a veřejnost, následně
pak v úterý 12. května pro žáky ZŠ. Plánovaná akce v rámci
ZUŠ Open zaměřená na výtvarný a literárně-dramatický obor
se neuskutečnila. Jakož se i pozastavila realizace akcí přes tzv.
šablony.
Ze dne na den se žáci, jejich rodiče a učitelé museli
vypořádat s novou situací a v rámci pokračování výuky
i s novými technologiemi, tzv. distanční výukou. A postřehy
učitelů? Spolupráci rodičů a zejména žáků s učitelem se
podařilo navázat téměř všem a výuka mohla i nadále probíhat.
Co se týká nespolupráce? Nelze to tak přímo nazvat, protože
někteří rodiče či žáci neměli zázemí pro spojení s učitelem přes
videochat, proto probíhala výuka jen mailovou komunikací,
a taky náročnost domácí výuky ZŠ, na které se rodiče museli
podílet. A jaké aplikace při výuce byly využity? Byla to
především individuální výuka přes Messenger na Facebooku,
dále WhatsApp, Skype nebo žáci nahráli video svých cvičení
a poslali je e-mailem učiteli ke zhodnocení. Někteří neměli
možnost videochatu, proto komunikovali s učitelem pouze
přes mobil – jen se slyšeli. Pozitiva této výuky bych následně
shrnula: tato výuka by se dala využít při dlouhodobé nemoci
žáka, pokud by zvládal cvičit a nechtěl zameškat, práce
s novými programy pro notace, zjištění na jaký nástroj žáci
doma cvičí, spolupráce rodičů u menších dětí a tím upevnění
vztahu a důvěry rodič – učitel, odpovědnost starších žáků při
spojení ve smluveném čase, možnost opětovného přehrávání
videa zadané látky před každým cvičením = dobrá kontrola,
zda to hrají dobře, někteří žáci zvýšili intenzitu cvičení,
využití nahrávek na internetu, větší zapojení do komunikace
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Od 11. května probíhá výuka v prostorách ZUŠ. Jak kolegyně
a kolegové uvedli, mnozí žáci se těšili na tuto chvíli, kdy se uvidí
se svým učitelem. Bohužel, ale i někteří, kteří by do školy chtěli,
museli zůstat doma z důvodu, že spadají do rizikové skupiny
a výuka je i nadále vedena distančně, tzn. přes internet.
Ve výtvarném oboru probíhala distanční výuka trochu jinak,
než v oboru hudebním. Jsme odkázáni na plno výtvarných
pomůcek a materiálu, který většinou děti doma nemají. Proto
paní učitelka upravila plán práce, aby si děti vystačily s tím, co
mají doma (např. pastelky, fixy, tužku, barvy, možná i nějaké
papíry) a s úkoly se zaměřovala na podporu hravosti a fantazie
žáků. Při zadávání úkolů dostaly děti vždy fotografii a ukázky
hotových prací a taky podrobný pracovní postup. Žákům
byla nabídnuta možnost seznámit se s některými novými
výtvarnými technikami ve videoukázkách. Splněné zadání
pak žáci nafotili a poslali paní učitelce, nebo si je zakládali
a přinesli při znovuotevření ZUŠ. Do distanční výuky ve VO se
zapojila asi polovina dětí. Dle informací paní učitelky VO, byla
informována rodiči žáků, kteří se nezapojili do distanční výuky,
že děti práce nezanedbávají, jen zrovna nepracují na zadaném
tématu. Současně i v tomto oboru probíhá výuka v ZUŠ, ale
i distančně.
I v tanečním oboru bylo vše přes internet. Vyučující i žákyně
komunikovaly formou e-mailu a na zadaná cvičení reagovaly
tím, že poslaly zpět fotografie jak cvičí/tancují, některé dokonce
nahrály i video. Tímto paní učitelka všem děkuje za spolupráci
a jak říká: „….poprali jsme se s tím statečně.“
A co dále? V měsíci červnu proběhne, byť ve zkrácené formě,
přijímací řízení nových žáků, proběhne i Absolventský koncert
v omezeném počtu lidí.
A na úplný závěr. Jménem paní Kláry Kolajové, zástupkyně
ředitele ZUŠ, všem pedagogům, žákům i jejich rodičům velmi
děkuji za spolupráci v době nouzového stavu. Všem přejeme
do dalších měsíců jen to nejlepší.
Zapsala Jarmila Hrobařová ve spolupráci s pedagogy ZUŠ.
Dolněmčanský zpravodaj

Svátek dětí
Dnešní den - Svátek dětí jsme začali netradičně. Vyluštili
jsme si tajenku, zkusili „běhací diktát“, formou skupinové práce
procvičovali násobilku a také pravopis párových souhlásek.
Na školním dvorku jsme hledali obálky se sportovními
a přírodovědnými úkoly a plnili je. Na závěr dopoledne jsme
hádali názvy filmových pohádek. Celé dopoledne se nám moc
povedlo.
Mgr. Petra Mlýnková

Archeologická expozice
na Muzeu Na Mlýně
V těchto dnech dokončujeme instalaci archeologické
expozice na muzeu v Dolním Němčí. Expozice byla vytvořena
Slováckým muzeem Uherské Hradiště ze sbírek našeho rodáka
Milana Daňka.

Na kole dětem
Peloton nadačního fondu Josefa Zimovčáka Na kole dětem
na podporu onkologicky nemocných dětí navštívil v pátek
12. 6. 2020 po obědě naši obec.

Defibrilátor
Obec Dolní Němčí na základě žádosti FK Dolní Němčí
zakoupila defibrilátor ZOLL AED 3 (lékařský přístroj
používaný k defibrilaci,
při zástavě srdce, vydává
elektrický výboj) za cenu
66 429 Kč.
Tento přístroj bude
k dispozici všem spolkům
při pořádání jejich akcí,
aby v případě potřeby
mohla být poskytnuta
první pomoc před
příjezdem zdravotníků.

Hasičské odpoledne pro děti
s večerní zábavou 22. 8. 2020
Začátek pro děti v 15 hodin a začátek
zábavy ve 20 hodin. Hraje kapela Sekec s DJ
Radkem Hniličkou. Jste všichni srdečně
zváni.
Dolněmčanský zpravodaj
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Mateřská škola
Letošní jaro nám přineslo nemilé překvapení v podobě
onemocnění COVID – 19. Snažili jsme se, co nejvíce přizpůsobit
situaci, vzniklým změnám a opatřením. Avšak nakonec kvůli
nedostatku dětí v MŠ, kvůli bezpečnosti dětí i naší jsme museli
naší mateřskou školu uzavřít. Mateřská škola byla uzavřena
od 16. 3. až do 11. 5. 2020.
Pro rodiče s dětmi nebyla tato situace lehká, proto jsme
se snažili je podpořit a pomoct alespoň nabídkou činností
a aktivit přes naše webové stránky. Rodiče měli možnost
děti zapojit do svých každodenních činností jako je vaření,
stolování, uklízení nebo zapojit i tvořivé činnosti, povídání,
četbu pohádek apod. Přes naše webové stránky jsme rodiče
informovali i o aktuální situaci v MŠ, následně před otevřením
i o podmínkách a pokynech, které musíme vzhledem k aktuální
situaci dodržovat. Každý pracovní den probíhala logopedie přes
internetové (sociální) sítě (skype) pro děti s logopedické třídy
paní učitelkou Bc. Novákovou Blankou. V průběhu uzavření
MŠ probíhal úklid, třídění a dezinfikování prostor a hraček,
úprava školní zahrady, výzdoba MŠ a jednotlivých tříd.
Při otevírání mateřské školy 11. 5. 2020 jsme uskutečnili
určitá hygienická opatření, zveřejnili jsme pokyny pro rodiče
dětí, kteří mateřskou školu v této době navštěvují. Všechny
akce od března
do konce školního
roku jsme zatím museli
kvůli covid – 19 zrušit.
Snažíme se dětem
pobyt v mateřské škole
co nejvíce zpříjemnit
i přes nynější opatření.
Navštěvujeme
školní zahradu, co
nejčastěji to jde,
aby se děti mohly
hrát na čerstvém
vzduchu. Ve třídách
mají nabídku spousty
nových společenských
her, tvořivých
i pohybových aktivit
apod. Mezi hlavní
důležitá opatření
patří časté mytí rukou
dětí i personálu,
nedotýkání se úst,
očí, rozestup osob,
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pravidelný úklid a dezinfekce a pravidelné větrání prostor
popřípadě, co nejvíce času trávit na školní zahradě.
V měsíci květnu, v termínu od 3. - 16. 5. 2020 proběhl
zápis do mateřské školy. Vzhledem k vysokému počtu
přihlášených dětí bylo rozhodnuto o otevření další třídy. Takže
v následujících měsících a o prázdninách budeme pro nově
příchozí děti připravovat a vybavovat i novou třídu. Na všechny
děti se už moc těšíme.
„Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima. I letos
nám ve školce hezky bylo, mnoho vzpomínek nám navždy
zbylo. Měli jsme se všichni rádi, zůstaneme pořád kamarádi.
Rozlučte se kluci, holky, už je tady konec školky. Na Vás starší
šesti let, čeká nový školní svět.“
Za mateřskou školu p. uč. z Berušek
Mgr. Kulíková Martina, Talská Dana

Období,
které uplynulo
od posledního vydání
zpravodaje, bylo
bohužel v karanténě
a knihovna byla
zavřená. Byl to čas,
kdy jsme mohli
v knihovně uskutečnit
přestavbu zázemí
pro knihovnici, které
bylo spíše skladem
a teď je místo toho
kuchyňka splňující
nároky, které vznikly
akcemi pořádanými
v knihovně - Cvičení
dětí, jóga, Literární
spolek a kulturní
a cestopisné
besedy. V květnu
došlo k pomalému
rozvolňování,
a tak jsme otevřeli
v omezeném provozu.
V současné době už
můžeme plánovat
nějaké besedy, ale
spíše si myslím, že
první akce v knihovně
uskutečníme až
po prázdninách.
Každopádně už se
moc těším na všechny
návštěvníky, ale také
na akce, které jsme
v knihovně měli. Opět
začneme cvičit jógu,
maminky se mohou
přihlásit do žížalek
(interaktivní cvičení
dětí s maminkami)
a může se opět
jednou měsíčně scházet Literární spolek, se kterým chystáme
odloženou výstavu tupeské keramiky.

&&&&&&
KNIHOVNA
&&&&&&
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. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Beletrie:
Mlynářová Marcela-Dvakrát dole, jednou nahoře
Tokarzcuk Oĺga-Bizarní povídky
Ferrante Elena-Pláž v noci
Dvořáková Petra-Vrány
Roberts Nora-Na hraně zákona
Kábrtová Lidmila-Místa ve tmě
Castillo Linda-V moci zla
Bauer Jan-Kdo zradil krále
Keleová-Vasilková Táňa-Slib
Dětská literatura:
Riordan Rick – Apollónův pád. Hrobka nemrtvých
Nejedlý Jan – Hororová čítanka 1. díl
Vetešková Michaela – Jak maminka vyprávěla o 20. století
Borská Věra – Pohádky a legendy z Walesu
Naučná literatura:
Svobodný Petr – Pozor doktor! dějiny medicíny v sedmi dnech
Mareš Jaroslav V. – Největší záhady české historie
Kubáník Josef – Poslední deník Květy Fialové
Jana Daňková, knihovnice

Krúžek sa představuje!
Myslím, že k tomu nemusím nic víc dodávat. Jdeme na to!
Adéla Kročová
Ahoj, jsem Áďa, studuju na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně,
obor všeobecná sestra. Mezi mé záliby patří především folklór
a obecně pohyb. Do Krúžku chodím už 4. rokem a začalo to
ve chvíli, kdy jsme se s kamarádem takzvaně „hecli“, že začneme
dělat něco nového. Vybírali jsme mezi hrou na ukulele,
čtenářským klubem a Krúžkem Dolněmčan. Po velmi
náročném tahání sirek vyhrál Krúžek. Oba jsme toho nikdy
nelitovali, protože nám účinkování v tomto souboru přineslo
spoustu nových zážitků, zkušeností a zejména fantastických
přátelství.

Romana Marečková
Zdravím vás! Jmenuji se Romča, studuju na Obchodní
akademii v Uherském Hradišti a mezi mé záliby patří tancování,
zpěv, sport a zvířata. O Krúžku jsem se dozvěděla před třemi
lety, přes Káju Zelinkovou. Ta mě a jejího bratra Matěje pozvala
na jejich vystoupení v Uherském Hradišti. Řekli jsme si, že
by to mohlo být fajn, tak jsme na to kývli. Krúžku a dalším
vystupujícím se vše parádně vydařilo a nakonec se z toho
vyklubala pořádná párty. Krúžkaři nás ve svém „veselém stavu“
nalákali na jejich taneční zkúšku a následně i Dožínky, které
se zrovna v ten rok konaly. Od té doby jsme součástí skvělé
party lidí, které baví udržovat naše tradice, tancování v kroji
a společné radování v průvodech, ať už na Slavnostech vína
nebo v rámci našich Hodů.
Josef Mička
Ahoj! Jsem Jožka jsem z Nivnice. Občas se mi přezdívá
Komínek z Nivnice. Jistá spojitost mezi Nivnicí a Komínkama
existuje, jelikož můj dědeček je František Kadlček pocházející
z Dolního Němčí. Do Krúžku jsem se dostal díky Káji
Zelinkové, která mě před dvěma lety přemluvila, abych šel
na dolněmčanské hody tančit do chasy. A pravda je, že se mi to
poskakování a zpívání velmi zalíbilo. Asi jsou na vině strážnické
geny po taťkovi. K tomu všemu samozřejmě nechybí skvělá
parta, která dělá každou zkoušku a vystoupení skutečným
zážitkem.
Marek Stojaspal
Ahoj, já jsem Marek, do Dolněmčanu chodím druhým
rokem. Začínal jsem jako člen hodové chasy na hodech v roce
2018. Tehdy jsem se více s folkórem sblížil a od té doby si rád
posedím a zatančím u cimbálu.
Pavel Stojaspal
Ahoj, já jsem Pavel. Do Krúžku jsem poprvé zavítal na Hody
v roce 2018 a to ve formě, kdy jsem po dvou absolvovaných
tanečních dokázal polku pouze imitovat a pokud holka dobře
vedla, tak to i jako polka vypadalo. Nicméně i tak mě v Krúžku
uvítali a já se díky nim protancoval do stavu, že se za svoji
polku už nemusím stydět. A dokonce i při zpěvu už umím víc,
než jen otevírat pusu.
Anna Stojaspalová
Ahoj, jmenuji se Anička. Do Dolněmčanu jsem se dostala
před dvěma lety, kdy jsem tančila na Hodech v chase. Tak moc
se mi v Krúžku zalíbilo, že jsem tam i zůstala. Díky Krúžku
jsem se nejen naučila nové tance, ale také jsem se seznámila
s novými lidmi a nabyla spoustu nezapomenutelných zážitků.
Eliška Straková
Ahoj, jmenuji se Eliška Straková. Pokud vám moje příjmení
nic neříká, nezoufejte. Jsem totiž z Ostrohu. Studuju třetím
rokem vodařinu v Brně na VUT. O Krúžku jsem se dozvěděla
na střední škole díky Káji Zelinkové a nadchnul mě natolik, že
jsem se v září roku 2018 přidala. I když mi cesta na zkoušky
trvá na kole přes jednu hodinu, jsem ráda, že se díky Krúžku
stal folkór mým největším koníčkem. Nestává se, že by mi
například u vaření nezněly v hlavě například „Dolněmčanské“,
„Korytňanské“ nebo třeba „Nivnické“. Navíc jsem poznala
skvělou partu lidí, se kterými jsem zažila a určitě ještě zažiju
spoustu legrace.
Matěj Zelinka
Ahoj, já jsem Bratr sestry, ale rodiče mi říkají Matěj. Studuju
grafický design ve Strážnici, takže mám dávku folklóru každý
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den. Kromě folkóru miluju cestování a jen tak ze zábavy spaní
pod hvězdai u ohně (to mám po tatínkovi). Do Krúžku chodím
už druhým rokem. Sice jsem nepatřil mezi starší krúžkaře, ale
rychle jsem se zařadil do mladé partyje současných krúžkařů.
Dneska jsem hrdý, že jsem součástí hlavních párů a mimo to už
rok vrchní grafik designér. Žádné logo zatím sice nemám, ale
mé práce určitě poznáte.
Karolína Zelinková
Ahoj, já jsem Kája. Studuju v Brně obor Učitelství pro 1.
stupeň a jsem ve třetím ročníku. Své učitelské nadání využívám
a při svých koníčcích, což je tanec a učit děti/mládež tancovat.
Také hraju na kytaru a začínám s klavírem nebo si ráda zpívám
(což neznamená to samé, jako umět zpívat). Do Krúžku
chodím od svých 15 let. Dostala jsem se tam už ani nevím
jak (jelikož je mi 22 let), ale jsem tam poslední, která zažila
bývalou partyju krúžkařů. Můžu vám říct, že akce s nimi byly
mými největšími zážitky. V duchu kamarádské atmosféry
BEZ soutěžení a předvádění se, kterou jsem zažila s bývalými
krúžkaři, se snažím vést zkúšky i teď. Ano, vypracovala jsem se
totiž až do pozice vedoucí a choreografky v Krúžku Dolněmčan.
K této pozici jsem se dostala samozřejmě díky mým tanečním
a organizačním schopnostem (určitě ne jen proto, že to už
nikdo jiný nechtěl dělat :D). S vedením mi ještě vypomáhá
Táňa Milošová a Markétka Kadlčková. Jak už jste se dočetli
od mého bratra, v poslední době se nám partyja v Krúžku
omladila a my jsme se společně vše začali učit od znova, začali
jsme si tvořit své vlastní krúžkovské zvyklosti a budovat nová
přátelství. V Krúžku se cítím opravdu dobře, protože se tam
před nikým nemusím stydět. Všichni se tam bereme takoví,
jací jsme. Obávat se posměchu mě ani nenapadne. Jsou to
prostě fajn lidi a já je mám ráda.
To by bylo tedy od nás vše. Na závěr vás všechny naše mladé
z Dolněmčí (ale aj přespolní) chcu pozvat mezi nás. Myslím, že
obrázek o Krúžku si už zvládnete udělat sami z toho, co jste se
výše dočetli. Netřeba přidávat už nic. Tak tanci zdar!
Za Krúžek Karolína Zelinková

Štrúčkobraní
Počátek jara byl i pro nás, členy Oldněmčanu, poněkud
nestandardní. Museli jsme změnit své plány a dát si na pár
měsíců prázdniny. Avšak ani nepříjemné omezení, nás
neodradilo od naší vášně, kterou je tanec a udržování lidových
tradic. Hned jak to bylo možné, začali jsme plánovat, trénovat
a těšit se na nové příležitosti. Jedno z hlavních témat bylo
Štrúčkobraní aneb soutěž o nejlepší kotlíkovou česnečku. Stáli
jsme před rozhodnutím, zda letos soutěž uspořádat. Shodli
jsme se na jednoznačném „Ano“.
Letošní 3. ročník Štrúčkobraní, se uskuteční 1. 8. 2020
na myslivecké chatě v Dolní Němčí. K tanci a poslechu již
tradičně zahraje Ondra Fibichr. Občerstvení zajištěno.
Přijďte ochutnat tradiční i netradiční česnečky, podpořit
soutěžní týmy a užít si skvělou atmosféru.
Soutěžní týmy se můžou hlásit do 15. 7. 2020 na tel. čísle
uvedeném na plakátu.
Ivana Macháčková

Retrobabky
Za více jak pětileté působení našeho tanečního spolku nás
přinutila lenošit koronavirová pandemie. Moc nám chybělo
scházení se, jak z důvodu se hýbat, tak zároveň nám spolu bylo
dobře. Na tento rok byla zrušena všechna naše vystoupení, což
nás velmi mrzí. První naše setkání na zkoušce se uskutečnilo
na konci května. Těšíme se až vám zase zatancujeme naše
připravená vystoupení.
za spolek Jančářová Zdenka
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Čím nás zasáhl koronavirus

PŘIPOMENUTÍ STARÝCH ČASŮ
Výpis z kroniky ČZS z roku 1980
Činnost ZOČZS (v tomto roce došlo ke změně názvu
organizace na Český zahrádkářský svaz) byla zaměřena
na splnění socialistického závazku naší organizace na počest
35. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou.

Závazek a jeho plnění:
Závazek 		
Ošetřování zahrady
Areál v Hájku		
Ošetřování stromů
Akce Z		
Údržba klubovny
Celkem		

Plán		
550 hod.		
350 hod.		
100 hod.		
100 hod.		
50 hod.		
1150 hodin

Plnění
558 hod.
437 hod.
102 hod.
64 hod.
68 hod.
1259 hodin

Bylo započato s budováním zahrádkářské osady. Uspořádán
ples, 4 taneční zábavy a 3 přednášky.
Účast na členských schůzích je stále problematická. Letos
byla například 50% a to je stále málo vzhledem k úkolům,
které si organizace na tento rok vytyčila. Hlavní tíha práce pak
spočívá na několika jedincích .
V tomto roce bylo započato s pěstováním okurek. Bylo
dodáno Slováckým konzervárnám 184q okurek nakladaček.
Česneku bylo zhruba od členů vykoupeno 30q. Byl to pokles
zaviněný potížemi s prodejem česneku v minulých letech.

Zpočátku jen obyčejná zpráva ze světa, která se nás obzvlášť
netýká, zas nějaká nová nemoc. Ale najednou se to začalo
plížit po Evropě. Už jsme znejistěli, přece máme v Itálii rodinu
a Jana v Rakousku, co s nimi bude? A přišli jarní prázdniny
a neposední Češi museli do Itálie na hory.
A je to tu! Rychle všechno nakoupit do zásoby, bude hůř.
A taky bylo. Lidi zachvátila panika. „Na Výsluní už to kdosi
má!”
Zavřeli jsme se doma, se strachem vycházet ven. Zavřeli se
školy, obchody, kostely, hranice. Na srdci ležela divná tíseň.
Nikdo nic takového ještě nezažil, podobná pandemie proběhla
před 100 lety. Najednou jsme viděli, že spousta věcí, na co jsme
si běžně zvykli, není důležitá. Velké oslavy, festivaly, závody,
výstavy, slavnosti.
A že se dá žít i v úzkém kruhu rodiny a pomáhat si
navzájem. Děti byly nejšťastnější, že nemusí do školy. „Paráda
dlouhé prázdniny!” Rodičům, ale přibyla velká vráska na čele.
Co s nimi, jak je zabavit? A co učení a úkoly?!!
Víc jak dva měsíce jsme takto zůstali ve svých doupatech.
Lidi si začali znovu sázet na zahradě mrkev a hrách. Opravovat
na dvoře posezení, zídky a vše na co dřív nebyl čas. Hrát si
s dětmi, učit se s nimi a věnovat se sami sobě. Vlastně krásně
strávený čas!
Snad za pár týdnů, či měsíců se vše vrátí do starých kolejí
a my si budeme víc vážit obyčejných věcí, co máme a ani o tom
nevíme!
A. A. Světinská

Složení výboru:
Předseda		
Místopředseda		
Jednatel		
Pokladník		
Kulturní referent
Hospodář Hájku
Hospodář klubovny
Hospodář zahrady
Revizní komise

Jaroslav Umlauf 553
Josef Cmol
171
Jaroslav Kadlček 300
Antonín Zimčík
19
Pavel Bobčík
51
František Stojaspal 212
Jaroslav Mandík 352
Ludvík Bartoš
551
Josef Krhovský a Vojtěch Kubáček

Je samozřejmé, že se členové pravidelně zúčastňovali
veřejných oslav významných politických události.
Dolněmčanský zpravodaj
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Z činnosti MS Lanka
Jaro 2020

Vážení spoluobčané,
poslední měsíce byly pro všechny z nás jiné. Na každého z nás
určitým způsobem dopadlo některé z opatření týkající se šíření
COVID 19. Výjimkou nebyla ani spolková činnost našeho MS.
Výkon práva myslivosti sice pozastaven nebyl – o ten ovšem
v jarních měsících u nás tak úplně nejde. V této době se spíše
věnujeme práci v areálu chaty a to vzhledem k zákazům nebylo
z počátku možné. Proto jsme práce posunuly nebo jsme je řešili
úkolově po jednotlivcích.
Mezi největší projekty, které jsme měli v plánu v areálu chaty
udělat, bylo dokončení interiéru prvního patra a kompletní
rekonstrukce suterénu chaty, včetně rozvodů odpadů a vody.
Hlavním úkolem byla výstavba tří toalet v prostoru nevyužité
garáže, které budou sloužit při Červencové noci a jiných akcích.
V současné době práce stále probíhají a tímto chci poděkovat
všem, kdo se na ní aktivně podílí.
Co se týče prací v honitbě, tak povinnosti každého myslivce
je vyčistění svých krmných zařízení, kdy je nutné odstranit
zbytky krmiva a okolí krmného zařízení řádně dezinfikovat.
Na jaře již není nutné zvěř přikrmovat, ale vzhledem k suchému
dubnu jsme zvěři nosili ke krmným zařízení vodu.
Některé sedačky a posedy bylo z důvodu jejich stáří nutné
opravit. Pokud nevyhovovaly hlavně z hlediska bezpečnosti,
tak je zbourat a postavit nové. Určitě jste již některé nové viděli.
Ti z vás, kteří navštěvují honitbu se psy, si určitě všimnuli
informačních letáků. V těchto letácích upozorňujme na to,
abyste se v honitbě pohybovali se psy na vodítku. Důvodem
je ochrana právě narozené zvěře, ale i možnost výskytu
Aujeszkyho choroby ve Zlínském kraji, která je přenosná
na psy a bohužel neléčitelná.

V době, kdy píšeme tyto řádky, proběhla první seč vojtěšky.
Po dohodě s Agro Okluky jsme prováděli vyhánění zvěře,
abychom minimalizovali její ztráty. Protože zvěř hledá úkryt
v této plodině a nově narozená nedokáže rychle utéct před
mechanizací.
V měsíci květnu začíná doba lovu srnců. K dnešnímu datu
máme odloveny 2 srnce. Další dva jsme našli sražené autem
na silnicích v okolí naší honitby.
Na závěr bychom vás chtěli pozvat na tradiční Červencovou
noc, která se bude konat 18. července 2020. Budeme sledovat
nařízení vlády a doufáme, že pro nás všechny, už nebudou platit
žádné omezení. Více informací v plakátech a hlášení obecního
rozhlasu.
MS LANKA Dolní Němčí

FK

Dolní Němčí
V lednu 2020 proběhla valná hromada FK, kde proběhla
volba nového výboru a nového předsedy FK.
Složení nového výboru FK:
Předseda: Ludvík Zimčík
Členové: Marek Cmol, Milan Zelinka, Antonín Šimčík,
Zdeněk Fibichr, Martin Mikulec, Tomáš Kadlček, Miroslav
Richtr.
Bývalému výboru děkujeme za dlouholetou práci, kterou
vykonávali pro FK, ale doufáme, že se i nadále budeme všichni
potkávat.
Jarní část sezony byla zrušena z důvodu pandemie Covid 19.
Týkalo se to všech týmů FK. V tomto čase nám nic jiného
nezbývalo, než aby se hráči snažili udržovat v domácích
podmínkách.
Dále jsme se snažili využít čas k údržbě našeho sportovního
areálu, natírali jsme lavičky na tribuně a provedli jsme opravu
betonového soklu u zábradlí.
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dlouhých 14 let, přestoupil do brodského týmu TJ Sokol
Újezdec-Těšov v místě bydliště. A taky nás opustil velikán
našeho sportu Miroslav Bartoš, který odešel na věčnou slávu.
To byly boje, se kterými se oddíl musel vyrovnat a i přesto
všechno předvést své nejlepší výkony.
Největším úspěchem sezóny se stal postup „A týmu“
z Divizní soutěže do III. ligy mužů, díky čemuž se vrátí do naší
obce ligová soutěž. Mužstvo posílila dvojice Miroslav Janča,
který přestoupil z Kolína z II. ligy, aby podpořil svou rodnou
obec, a Ivo Mikulec, který se navrátil z Nového Zélandu. Dále
v „A týmu“ účinkovali Dušan Kubeš, Luděk Jančář a Jan Ježek,
jakožto náhradník. Hoši s přehledem dobyli první příčku
tabulky a s 20 výhrami a jen jedinou prohrou si udrželi náskok
od 2. místa o neuvěřitelných 14 bodů. Statistika naznačuje
hladký průběh sezóny a doufáme, že tvrdým tréninkem, pílí
a vášní k tomuto sportu, se našim klukům bude dařit i nadále
ve III. lize. Procentuální úspěšnost hráčů: Miroslav Janča:
100%, Ivo Mikulec: 82%, Luděk Jančář: 56%, Dušan Kubeš:
51% a Jan Ježek: 40% (s méně jak 50% odehraných utkání).

Náš postupující „A tým“, zleva: Dušan Kubeš, Ivo Mikulec,
Miroslav Janča, Luděk Jančář a Jan Ježek

Obec Dolní Němčí schválila žádost FK k zakoupení
defibrilátoru. Toto zařízení bude umístněné na fotbalovém
hřišti, ale bude k zapůjčení všem našim spolkům při jakékoliv
velké obecní akci. Defibrilátor byl 21. 5. předán FK a zároveň
proběhlo školení. Záchrana lidského života je přece to
nejdůležitější.
Od 10. 5. začaly všechny týmy postupně trénovat za splnění
bezpečnostních podmínek nařízených vládou ČR.
Memoriál Josefa Přikryla, který se tradičně konal vždy
v měsíci červnu, je z důvodu pandemie Covid 19 zrušen.
Děkujeme za pochopení.
Ludvík Zimčík, předseda FK

KST

Hodnocení sezóny 2019/2020
Letošní sezóna byla ukončena sice o něco dříve, to ale našim
bojovníkům nijak výrazně neznepříjemnilo radost ze hry ani
utržení postupu do vyšších soutěží. Tento ročník odehrálo 5
mužských a 2 žákovská družstva.
Před začátek sezóny se nenesl v dobrém duchu. Karel
Orlovský, který účinkoval pod vlajkou KST Dolní Němčí
Dolněmčanský zpravodaj

Jedná se o výborný úspěch našeho nejlepšího mužstva,
kdy se po 6 letech v Divizní soutěži probojovali do Ligových
příček. Po dobu účinkování v Divizi se naši kluci umístili 4x
na druhém místě a 1x na třetím místě. Nejblíže k postupu měl
náš „A tým“ v sezóně 2017/2018, avšak nedokázali se dostat
přes postupujícího lídra soutěže Orel Zlín.
Na vlně úspěchu kráčel i „B tým“, který taktéž vybojoval
postup do vyšší soutěže. Družstvo odehrálo sezónu v I. Krajské
soutěži a postupují z 3. místa (13 výher, 3 remízy a 4 prohry)
do Divizní soutěže. První polovina soutěže nevypadala přitom
vůbec dobře, jelikož hráč Jan Ježek musel hrát s „A týmem“
a tím pádem byli kluci ošizeni o značnou posilu. Pro všechna
naše mužstva to byla rána, jelikož se muselo ve všech
mužstvech zaskakovat a podporovat týmy ve vyšších soutěžích.
Po polovině sezóny se soupisky mohly popřehazovat a relativně
všechna mužstva hrála v plné síle. To navrátilo „B týmu“ naději
na postup. Sezóna byla dlouhá a vypjatá, nastalo mnoho
nečekaných proher a remíz, ale i spousta překvapivých vítězství,
která nám pomohla k dosažení postupující příčky. Celý tým se
skládá převážně z mladých studentů, kteří se snaží v budoucnu
prosadit a podpořit „A tým“. Hlavním tahounem se stal hráč
Antonín Uher, který obsadil celkové 4. místo v úspěšnosti
jednotlivců celé soutěže. Dalšími hráči byli, již zmíněný, Jan
Ježek, Josef Kolísek, Ondřej Kučera a Zdeněk Fibichr jakožto
náhradník. Procentuální úspěšnost: Uher Antonín ml.: 76%,
Kolísek Josef: 62%, Kučera Ondřej: 60%, Jan Ježek: 57%
a Zdeněk Fibichr: 34% (s méně jak 50% odehraných utkání).
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Blahopřání
Dne 25. května 2020 se dožil
90 let pan Ludvík Ježek.
Hodně štěstí a zdraví mu přeje
celá široká rodina a všichni,
kteří ho mají
rádi.
Postupující „B tým“, zleva: Ondřej Kučera, Zdeněk Fibichr,
Jan Ježek, Josef Kolísek a Antonín Uher
Asi největší negativní dopad na absenci hráčů doplatil „C
tým“. Mužstvo se pod vedením Jiřího Borýska udrželo v první
polovině tabulky na pěkné 5. příčce (10 výher, 1 remíza a 9
proher). „C tým“ odehrál sezónu stejně jako „D tým“ ve II.
Krajské soutěži, avšak s tím rozdílem, že mužstva hrála v jiné
skupině. To mělo za následek, že se hráči nemohli v mužstvech
doplňovat a zaskakovat jako náhradníci. Procentuální
úspěšnost „C týmu“: Zdeněk Fibichr: 80%. Jan Sadílek: 73%,
Jiří Borýsek: 69% a Adrian Uher: 13% s Robinem Juráskem:
9%, jakožto náhradníci.
Již zmíněný „D tým“ doplatil stejně jako „C tým“ na absenci
hráčů, jak už po stránce zdravotní, tak po stránce pracovní. Pro
tento tým sezóna stále neskončila a budou odehrávat ještě 2
utkání o záchranu. Držíme našim klukům palce a pevně věříme,
že se zachrání před spadnutím do nižší soutěže. Dosavadní
procentuální úspěšnost: Jan Salát: 69%, Vít Ježek: 57%, Miroslav
Ježek: 31% a hráči Přemysl Bobčík: 38%, Dominik Polách: 14%
a Tomáš Čaník: 67% (s méně jak 50% odehraných utkání).
V neposlední řadě máme jedno družstvo hráčů v regionální
mužské soutěži, ve kterém dostávají šanci naši mladší hráči se
prosadit v mužských soutěžích a tím je „E tým“. Pod vedením
Antonína Uhra st. se kluci udrželi v II. Regionální soutěži na 10.
místě (5 výher, 2 remízy a 13 proher). Procentuální úspěšnost:
Přemysl Bobčík: 68%, Polách Dominik: 53%, Matyáš Bobčík:
16% hráči Jaroslav Uher: 58% a Robin Jurásek: 42% (s méně
jak 50% odehraných utkání) a naši profesně nejmladší hráči
mužských soutěží, náhradníci Antonín Uher st., Martin Baroň,
Jan Machalík a Šálek Jan.
Také mužstva žákovská hájí barvy našeho oddílu.
V regionální soutěži máme 2 mužstva žáků. Náš „A tým žáků“,
ve složení Matyáš Bobčík, Vojtěch Mudrák, Josef Dufka, Petr
Kadlček a Jakub Zimčík, bojoval nejdříve v I. a následně ve II.
žákovské lize, ve které se umístil na prvním místě. Náš „B
tým žáků“, ve složení: Kristián Miloš, Martin Kubeš, Michal
Světinský, Tadeáš Kadlček a Jakub Jurča, nastupoval ve II. a III.
žákovské lize, ve které obsadil 6. příčku.
Letošním rokem se oddíl KST Dolní Němčí pyšní hojnou
účastí nových dětských příznivců stolního tenisu, kteří
zodpovědně a úspěšně hájí naše barvy na krajských bodovacích
turnajích. Mladí a nadějní hráči se neustále zlepšují a pod
vedením Ivo Mikulce a Dušana Kubeše stále zdokonalují
svůj um. Pevně věříme, že naši žáci tvoří stabilní a pevný
základ i pro budoucí angažmá KST Dolního Němčí ve vyšších
soutěžích.
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, Josef Kolísek
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Vzpomínáme
Dne 21. června
by se dožil 80 let pan
Antonín Cmol.
Stále vzpomínají
manželka, synové
Antonín a Petr
s rodinami a ostatní
příbuzní.

Dne 21. 4. 2020 jsme vzpomněli
1. výročí od náhlého úmrtí pana
ing. Antonína Martiše.
Stále vzpomínají sestra Emilie,
neteř Markéta s rodinou
a bratr Zdeněk s přítelkyní.
Kdo ho znal určitě vzpomene,
kdo ho měl rád nikdy nezapomene.

VODO - TOPO - PLYN RUHA
vodoinstalace - tepelná čerpadla - výměna kotlů
ústřední vytápění - solární systémy - podlahové vytápění

Marek Hajduch

Adam Růžička

& 739 293 271		
* info@ruha.cz		

& 732 956 676
ü www.ruha.cz

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním zpravodaji
schválený Radou obce Dolní Němčí 15. 8. 2016
Celá stránka (A4) komerčního ČB inzerátu 5 000 Kč
Půl stránky (A5) komerčního ČB inzerátu 3 000 Kč
Čtvrt stránky (A6) komerčního ČB inzerátu 1 500 Kč
Osmina strany (A7) komerčního ČB inzerátu
500 Kč
Ostatní (větší/menší) formáty inzerátu
dohodou
Inzeráty typu hledám, pronajmu, prodám, koupím, děkuji:
- pro občany Dolního Němčí
zdarma
- pro cizí občany
500 Kč
Inzerce politických stran a hnutí
NE
Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem.

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 31. 8. 2020.
Dolněmčanský zpravodaj

Dětské hry a kuličky
K dětství neodmyslitelně patří hravost. V dřívějších
dobách sice byly děti mnohem více zapojeny do domácích
pracích a musely se podílet na chodu hospodářství, přesto
i ony se dokázaly zabavit. Nejen ve volných chvilkách ve vsi,
ale třeba i při výpomoci na loukách nebo na polích. Hry byly
často velmi jednoduché, ale přitom zábavné. Zatímco dnes
jsou děti zahrnuty nepřeberným množstvím i technologicky
složitých hraček, dřív si musely vystačit s kusem dřeva, železa
nebo nějaké látky. Prostě se starými již nepotřebnými věcmi.
Zahrát se dalo i s tím, co bychom dnes považovali za odpad.
Hry se lišily nejen podle toho, zda je hráli kluci či holky, ale
i roční dobou, ve které byly hratelné. Jiné možnosti skýtaly
teplé měsíce, a jiné studené zimy, které byly často doprovázené
sněhovou nadílkou. Děti si hrály hlavně venku před domy.
Dvory sloužily hlavně rodinnému hospodaření. Navíc na ulici
byli i kamarádi. Když někdo mohl, šel si hrát raději ven z domu,
než by zůstával „za pecí“.
Pro jaro bylo typické hraní s kuličkami. Sotva se oteplilo
a zem vyschla, kluci mohli podpatkem boty udělat na udusaném
hliněném plácku důlek a už se mohlo hrát. Dnes by byl
problém najít ve vesnici takový kout. Pokud někde není silnice
nebo dláždění, většinou jsou před domy vysázeny trávníky. Ta
tam je doba, kdy se z podnávratí vyjíždělo s kravskými nebo
koňskými povozy. Jak vzpomíná pan Ludvík Stojaspal (nar.
1940), hrát kuličky se dalo dokonce v některých domácnostech:
„U Borýsků sem gúlál kuličky aj v jizbě, oni tam měli hliněnú
podlahu, jak je dnes k vidění enem na muzeu.“ Kuličky se
obyčejně daly koupit v obchodě. Prodavači je měli v nádobě, ze
které odebrali, kolik bylo třeba. I když to nebyla drahá záležitost,
tehdy každá koruna měla velkou hodnotu, natož pro děti, které
měly do kapsy vždycky hluboko. Specialitou pak byly skleněnky,
které byly běžně takřka k nesehnání. Hrát se skleněnou kuličkou
bylo vzácné a také velmi riskantní. Při směně taková skleněnka
mohla mít cenu deseti i více hliněných kuliček. Ty přitom měly
rozličné barvy. A jak taková hra s kuličkami probíhala? Udělala
se čára asi tři metry vzdálená od důlku. Hrálo se o pět, nebo
třeba i o deset kuliček. Cvrnkat nebo-li gúlat začínal prstem
ukazováčkem ten, kdo po rozhození od čáry měl kuličku
nejblíže důlku. A pokud do něj docvrnkal všechny, vyhrál.
Pokud ne, pokračoval další hráč. A kdo do důlku docvrnkl
poslední kuličku, vyhrál všechno.
Kluci si sebou nosili pytlíčky se šňůrkou, ve kterých
kuličky uchovávali. Když děcka zlobila, tak rodiče jim kuličky
schovali, a nebo rozmočili ve vodě. Místo, kde se hrály kuličky,
bylo velmi živé. Některé děti se zapojily do hry, jiné jenom
přihlížely. Křiku, jásotu i nářků bylo dost. Jak vzpomíná pan
Dolněmčanský zpravodaj

Stojaspal, když se gúlalo, tak se říkalo: „Tys ňa ošúlil, nebo
ty moc šúkáš.“ Co z toho znamená podvést a co posunout,
jistě čtenář pochopí. Jak vzpomíná paní Marie Ježková (nar.
1936), když před některým barákem bylo křiku přespříliš, tak
někdy vyšla hospodyně s kýblem a důlek dětem zalila vodou.
Na rozmočené hlíně se pak dalo hrát stěží. Pro hraní kuliček
proto bylo ideální suché teplé jaro. Přes léto nastávaly žně
a kvůli pomoci v hospodářství už tolik volného času nebylo.
Vzpomínám, že ještě v 80. letech se kuličky občas hrávaly
a to na rohu Záhumenické a Komenského, druhdy Černé,
ulice. Chodníky se teprve budovaly a před rozestavěnými
domy ještě nějaký ten hliněný plácek bylo možné najít. Dnes
už stará stavení s vhodným terénem na vytvoření důlku
v obci takřka nenajdeme. Jedno z posledních stojí v Boršické
ulici č.p. 96. Právě před Juřenčákovou chalupou s typickými
starými dřevěnými vraty jsme proto scénu hraní s kuličkami
zinscenovali. Děti se oblekly do všedního kroje, který se ještě
v polovině 20. století běžně nosil. Jednoduché bílé třaslavice
s plátěnou košilkou a k tomu třeba ošuntělý klobouček, to bylo
typické oblečení dětí, které nosily při výpomoci v hospodářství
i ve volných chvílích. Nejmenší děti nosily suknice, děvčátka
bílé nebo růžové, klučíci třeba modré. Dnešní oblečení dětí
vypadá zcela jinak a také hraní s kuličkami z ulic vymizelo.
Princip této hry dnešní děti už neznají. Jak nostalgicky pan
Stojaspal potvrzuje, svět a představy dětí byly a jsou jedinečné:
„Když sem byl malý, tak sem si říkál, co enom budu dělat, jak
já to vydržím, až budu dospělý, když už nebudu moct gúlat
kuličky… No a vydržál sem to.“
Hru s kuličkami jsme zinscenovali v ul. Boršické před
už neobývanou Juřenčákovou chalupou č.p. 96. Figuranty
tentokrát byli: Marie Ježková, Kristína Matušová, Marek
a Jaroslav Matušovi, Anička, Honzík a Matýsek Hartmanovi.
Scény nasnímala fotografka Petra Závodná.
Petr Slinták
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Větrolam Dílce

Losky

Větrolam Přední tábořiska

Západní okraj obce

Vodní nádrž Louky

Nový větrolam nad Babí horou

Les u větrolamu na Kaménce

Nové hřiště
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