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na  nutnou rekonstrukci čistírny odpadních vod, podali jsme letos znovu žádost 
na Ministerstvo zemědělství. Cena je kolem 17 milionů, proto bez dotace, případně 
úvěru, ji nejsme schopni provést z běžných zdrojů, a tak musíme počkat s její realizací 
do  doby, než se nám podaří zajistit spolufinancování této akce. Jelikož se nám 
v Mikroregionu Bílé Karpaty neplánovaně protáhlo výběrové řízení na kompostéry, 
je reálný termín jejich distribuce zájemcům do konce roku.

Vzhledem ke složité situaci s parkováním u zdravotního střediska, připravujeme 
projekt na rozšíření parkovací plochy do parku pod zastávkou autobusů a zároveň 
opravíme i  přilehlou komunikaci. Termín realizace bude opět záviset na  našich 
finančních možnostech.

Do  konce roku chceme začít projektovat také úpravu a  rozšíření parkoviště 
na  náměstí, včetně úpravy a  výsadby nové zeleně. Protože SVK připravují 
rekonstrukci kanalizace v ulici Zahradní, budeme se tady i my projekčně připravovat 
na celkovou opravu silnice a chodníku.

Nedávno jsme obdrželi od  organizátorů soutěže „O  evropskou cenu obnovy 
venkova“ informaci, že vzhledem k  lepšící se epidemické situaci, je připravován 
plán návštěv hodnotitelských komisí u jednotlivých účastníků. Přesný termín zatím 
nevíme, ale mělo by to pravděpodobně být maximálně do začátku září.

Protože současná situace to umožňuje, připravujeme s  jednotlivými spolky, 
na  toto období plánované kulturní a  společenské akce. Pozvánky najdete uvnitř 
zpravodaje. Pevně věřím, že současný vývoj umožní tyto akce uskutečnit 
a  začneme tak postupně vracet život v  naší krásné obci do  předcovidového 
stavu.

Přeji Vám všem pěkné, klidné a  ve  zdraví prožité letní 
měsíce a našim dětem krásné prázdniny.

Ing. František Hajdůch, 
starosta

Vážení spoluobčané,
tak jak už je bohužel obvyklé, několikátý úvodník našeho zpravodaje musím 

začít konstatováním nepříjemného faktu, že sice covidová pandemie je díky 
různým opatřením a  asi i  výrazně se zrychlující proočkovanosti na  ústupu, ale 
úplně zažehnané nebezpečí zdaleka není. Odborníci varují před nebezpečím 
šířících se různých mutací viru, před rychlým rozvolňováním, a hlavně doporučují 
zachovávat ostražitost a  dodržovat nařízená opatření a  vyzývají ještě váhající 
občany k  očkování. Nezanedbatelné nebezpečí může také hrozit na  zahraničních 
dovolených, hlavně v  zemích s  výskytem nových mutací viru. Chovejme se proto 
všichni i nadále opatrně a zodpovědně nejen k sobě, ale také ke svému okolí!

I  když končící čtvrtletí bylo hodně poznamenané všudypřítomnou pandemií, 
pokračovali jsme v plnění našich letošních plánů. Na konci května byla dokončena 
stavba tribuny a  šaten na  stadionu FK, zpevněných ploch kolem celého objektu 
a montáž nového vybavení šaten.  V dubnu byla dokončena výsadba zeleně v ulicích 
Hlucká a Nivnická a rekonstrukce suterénu kulturního domu.

Byla také zahájena výstavba inženýrských sítí v ulici Vinohradská, která bude 
dokončena během července, kdy zahájíme stavbu inženýrských sítí v  ulici Polní. 
Tady chceme skončit do  konce listopadu. Na  obě lokality jsme požádali o  dotaci 
na  výstavbu komunikací, ale výsledek ještě nevíme. Úspěšní se žádostí o  dotace 
jsme byli v případě skateparku, který plánujeme postavit mezi tréninkovým hřištěm 
a rybníkem u myslivny a rekonstrukce parkoviště naproti kulturního domu. Obě akce 
bychom chtěli zrealizovat ještě letos, ale bude to závislé na vývoji příjmů. Neuspěli 
jsme naopak se žádostí o dotaci na rekonstrukci komunikace v ulici Vinohradská, 
kde požádáme o dotaci na příští rok. Zároveň při tom zde plánujeme provést nové 
veřejné osvětlení, rozhlas a rozvody pro optický kabel. O další dotaci jsme požádali 
na Ministerstvu financí, a to na rekonstrukci cvičné kuchyně a šaten bazénu v ZŠ, kde 

také zatím čekáme na  výsledek dotačního řízení. Úspěšní 
jsme byli se žádostí o  dotaci u  Zlínského kraje 

na  modernizaci vybavení hasičské 
zásahové jednotky ve  výši 
147.000,- Kč. Protože 
jsme vloni nebyli úspěšní 
se žádostí o  dotaci 
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Průběh  rekonstrukce  tribuny  a  nových kabin 
na  stadionu  FK  Dolní  Němčí   září  2020 - květen  2021

Otevření nových kabin s tribunou - 31. 7. 2021
Po celý den občerstvení zajištěno.
V odpoledních hodinách atrakce pro děti.
Bližší informace na připravovaném plakátu.

Program:  •    9.30  zápasy přípravek
    •  12.30  zápasy žáků
    •  15.00  zápas starých pánů 
    •  17.00  zápas A týmu
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Z jednání Rady obce
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Výpis usnesení 54. schůze Rady obce 
konané dne  15. 3. 2021 v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- účetní závěrku ZŠ a ZUŠ  Dolní Němčí za rok 2020 a rozdělení 

hospodářského výsledku do fondů  ZŠ a ZUŠ  Dolní Němčí 
dle přílohy.

- zařazení žádosti p. JM, Uh. Hradiště o přidělení v bytu DCHB 
Dolním Němčí do seznamu žadatelů

- zařazení žádosti p. ŠM, Uh. Hradiště o přidělení v bytu DCHB 
Dolním Němčí do seznamu žadatelů.

- zařazení žádosti FS Oldněmčan, z.s., Dolní Němčí do seznamu 
žadatelů o  poskytnutí veřejné finanční podpory z  rozpočtu 
obce na rok 2021.

- zařazení žádosti časopisu Malovaný kraj z.s., Břeclav 
do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu obce na  rok 2021.

- zařazení žádosti Nedoslýchaví Slovácka, z.s., Uh. Ostroh 
do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu obce na  rok 2021.

- zařazení žádosti ČSOP Buchlovice do  seznamu žadatelů 
o  poskytnutí veřejné finanční podpory z  rozpočtu obce na  
rok 2021.

- dodatek č.1/2021 smlouvy o  svozu a  uložení odpadů, mezi 
obcí Dolní Němčí a Rumpoldem s.r.o., Uh. Brod.

- výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999 
o svobodném přístupu k informacím za rok 2020.

- prominutí nájemného za  pozemek p.č. st. 241 ležící pod 
parkovištěm, od  1. 1. 2021 po  dobu nařízení o  uzavření 
provozovny v roce 2021 firmě SIDARA s.r.o., Dolní Němčí. 

- zařazení žádosti p. TH, Dolní Němčí a p. LB, Bzenec o koupi 
stavebního pozemku v  lokalitě Polní II. Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

- výsledek výběrového řízení na  dodávku nábytku do  šaten 
v  kabinách FK Dolní Němčí a  pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, kterým je Truhlářství 
Bartoš Ludvík, Dolní Němčí.

- program 13. zastupitelstva obce dne 25. 3. 2021.
- likvidaci majetku vyřazeného v  roce 2020 podle návrhu 

inventarizační komise. 
- přidělení bytu č. 209 v  DCHB Dolní Němčí manželům M., 

Uh. Hradiště od 17. 3. 2021.
Rada obce zamítla:
- žádost spolku ,,ZDRAVOTNÍ KLAUN, o.p.s.“ Praha 

o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Dolní 
Němčí na rok 2021.

Rada obce doporučila ZO schválit:
- závěrečný účet obce Dolní Němčí za rok 2020 vč. Zprávy č. 

97/2020/EKO o  výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Dolní Němčí za rok 2020 bez výhrad.

- účetní závěrku obce Dolní Němčí za rok 2020 (Inventarizační 
zpráva, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha).

- Investiční záměr na  stavební úpravy v  ZŠ a  ZUŠ a  podání 
žádosti o dotaci na MFČR na jeho spolufinancování.

Rada obce vzala na vědomí:
- informaci ze schůze KŽP.

Výpis usnesení 55. schůze Rady obce 
konané dne  22. 3. 2021 v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- přidělení bytu č.102 v  DCHB Dolní Němčí p.  AK, Hluk  

od 26. 3. 2021.

Výpis usnesení 56. schůze Rady obce 
konané dne 12. 4. 2021 v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- p. KS, Dolní Němčí prodloužení nájmu bytu č. 4  od 1. 7. 2021 

do 30. 6. 2023.
- výpověď p. PB, Dolní Němčí na byt č. 9, k 31. 5. 2021.
- zařazení žádosti p. RT, Dolní Němčí a Mgr. MK, Dolní Němčí 

o koupi stavebního pozemku v lokalitě Polní II. Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

- výsledek výběrového řízení na  akci „Rekonstrukce tribuny 
a  šaten FK Dolní Němčí – zpevněné plochy“ a  pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, 
kterým je DN Group stav s.r.o., Dolní Němčí.

- zadání realizace výběrového řízení na akci „ZTV Dolní Němčí 
– lokalita Polní II“ firmě Advokátní kancelář Petr Šimek, 
Zlín-Malenovice, zastoupené externím spolupracujícím 
advokátem Mgr.  Tomášem Mikulou a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o poskytování právních služeb s vybraným 
dodavatelem.

- rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu obce na rok 2021 
dle přílohy.

- změnu projektové dokumentace pro provádění stavby „ZTV 
ulice Vinohradská, Dolní Němčí“, a to, že nebudou vyvedeny 
přípojky kanalizace na  pozemky p.č. 3076 (označená K6) 
a p.č. 3094 (označená K5).

- zřízení nového pracovního místa na  obecním úřadě 
a pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení na pozici 
hospodářsko-správního pracovníka obce.

- opravu WC a podlahy ve skladu piva v restauraci Na Mlýně.
- zařazení žádosti p.  JB, Uh. Hradiště o  koupi stavebního 

pozemku v  lokalitě Polní II. Dolní Němčí do  seznamu 
žadatelů.

- smlouvu č.: OT-001030063652/002-MPEL o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene mezi obcí D. N. a EG.D, a.s., Brno.

Rada obce zamítla:
- žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu z rozpočtu obce 

na rok 2021.
Rada obce vzala na vědomí:
-  informaci starosty o dosadbě zeleně v obci.    
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Výpis usnesení 57. schůze Rady obce 
konané dne 3. 5. 2021 v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p.  MČ, Mokré Lazce o  přidělení v  bytu 

DCHB Dolním Němčí do seznamu žadatelů.
- přidělení obecního bytu č.9 v  ul. Školní 606 p.  LK, Dolní 

Němčí a p. PK, Horní Němčí 28 na dobu od 1. 6. 2021 do 31. 
5. 2023.

- zařazení žádosti p. PJ, Dolní Němčí o přidělení obecního bytu 
do seznamu žadatelů.

- prodloužení nájemní smlouvy p. KZ, Dolní Němčí na byt.
- č. 2 na dobu od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022.
- přidělení obecního bytu č.1 v ul. Vinohradská 589 p. PJ, Dolní 

Němčí na dobu od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2023.
- žádost OMS ČMMJ Uh. Hradiště o pronájem KD za účelem 

konání zkoušek z  myslivosti dne 15. 5. 2021 dle povolení 
vládního nařízení vlády.

- žádost OMS ČMMJ Uh. Hradiště o pronájem KD za účelem 
konání okresního sněmu dne 26. 5. 2021 dle povolení vládního 
nařízení vlády.

- MPS Dolněmčané, z.s., finanční dar ve  výši 20.000,- Kč 
z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2021.

- ŽPS Tetičky finanční dar ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu obce 
Dolní Němčí na rok 2021

- Českému svazu včelařů z. s., Dolní Němčí, finanční dar ve výši 
10.000,- Kč z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2021.

- veřejnoprávní smlouvu s Národopisným krúžkem Dolněmčan 
z.s., o poskytnutí VFP z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 
2021.

- vyvěšení záměru na prodej pozemku   p. č. 1285/43 o výměře 
116 m2.

- dodatek smlouvy č.2 o  svozu a  uložení komunálního 
a ostatního odpadu na skládku mezi obcí DN a RUMPOLD 
UHB,s.r.o.,  Uh. Brod. od 1. 5. 2021.

- nákup sypače vozovek na zimní údržbu od firmy UNIKONT 
Group s.r.o., Napajedla za cenu 162.900,- Kč + DPH.

- smlouvu na  zbudování stavby  a  o  úhradě nákladů na  tuto 
stavbu mezi obcí Dolní Němčí a  JK,  Dolní Němčí, týkající 
vyvedení kanalizační přípojky na pozemek p.č. 3092.

- studii výstavby parkoviště u  zdravotního střediska, včetně 
příjezdu ke  garážím a  vypracování realizačního projektu 
stavby.

- rekonstrukci balkonů na DCHB
- zadávací dokumentaci na stavbu „ZTV Dolní Němčí – lokalita 

Polní II“
- cenovou nabídku firmy STAVBY VANTO, s.r.o., nám. 

Kunovice na akci „Stavební úpravy sportovního areálu Dolní 
Němčí“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Rada obce zamítla:
- žádost, fy. VEROJE s.r.o., Dolní Němčí na spolufinancování 

výměny vnitřních vstupních dveří do restaurace Na Mlýně.
Rada obce vzala na vědomí:
- výpověď p. MJ, Dolní Němčí na byt č.1 k 31. 5. 2021.

Výpis usnesení 58. schůze Rady obce 
konané dne 24. 5. 2021 v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- prodloužení nájemní smlouvy p. PB, Dolní Němčí na byt č.3  

na dobu od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023.
- prodloužení nájemní smlouvy Ing. MK, Dolní Němčí od 1. 8. 

2021 do 28. 2. 2023.
- p. MS Dolní Němčí  finanční dar z rozpočtu obce Dolní Němčí 

na rok 2021 ve výši 6.000,- Kč na dětský den. 
- Diakonii ČCE. Středisko CESTA, Uh. Hradiště  finanční dar 

z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2021 ve výši 2.000,- Kč.
- cenovou nabídku Ing.  Jaroslava Kunčíka, Uh. Brod - Těšov 

na  zhotovení projektové dokumentace na  akci ,, Parkoviště 
a místní komunikace ulice Nivnická Dolní Němčí“  .

- smlouvu č. D/0932/2021/KH o poskytnutí dotace mezi obcí 
Dolní Němčí a Zlínským krajem tř. T. Bati 21, Zlín.

- smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330055510/001 
mezi obcí Dolní Němčí a EG.D,a.s., Lidická 1873/36,Brno,

- vyvěšení záměru na  směnu části obecních pozemků p.č. 
1066/83, 1066/84, 2280/01 a pozemku p.č. 1070/3 v k.ú. Dolní 
Němčí s p. JK, Dolní Němčí. 

- dodatek smlouvy o  dílo s  f. SMARTSTAV s.r.o. na  akci 
Stavební úpravy KD – rozšíření šaten a skladu krojů.

- pronájem části pozemku  p.č. 2280/1 f. zumm s.r.o., Dolní 
Němčí k  provozování stánku s  točenou zmrzlinou na  dobu 
od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021.

- smlouvu číslo 9417000519.001/2021/4000237659 
o  podmínkách napojení, o  spolupráci a  součinnosti při 
realizaci plynárenského zařízení a  o  smlouvě budoucí mezi 
obcí Dolní Němčí a  GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 
400 01 Ústí nad Labem.

- Usnesení č. 58/2021/18  
- Rada obce Dolní Němčí schvaluje úpravu ceníku inzerce 

do obecního zpravodaje viz. příloha.
Rada obce zamítla:
- žádost, fy. VEROJE s.r.o., Dolní Němčí na spolufinancování 

výměny vnitřních vstupních dveří do restaurace Na Mlýně.
- paní LŠ, Dolní Němčí o směnu pozemků v k.ú. Dolní Němčí.
Rada obce doporučila ZO:
- ZO odkup lesních  pozemků v k.ú. Dolní Němčí.
- prodej pozemku p.č. 1285/43 o výměře 116 m2.
Rada obce vzala na vědomí:
- informaci starosty ohledně poděkování obce Šumvald.

Výpis usnesení 59. schůze Rady obce  
konané dne  31. 5. 2021 v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- cenovou nabídku firmy VHS Břeclav s.r.o.  na  akci „ZTV 

Dolní Němčí – lokalita Polní II“ a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dílo.

- cenovou nabídku firmy Kunst, spol.sr.o., Hranice  na  akci 
„Modernizace ČOV Dolní Němčí“ a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o dílo.
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Ukliďme Česko
Dne 10. 4. 2021 se v  naší obci uskutečnila již tradiční 

celorepubliková akce Ukliďme Česko. Počasí bylo úžasné, 
a tak se této akce zúčastnilo kolem 50 dospěláků a bezmála 30 
dětí z řad spolků naší obce, ale i široké veřejnosti. Vzhledem 
k přísným epidemiologickým opatřením se na konci akce, jak je 
již zvykem, neopékali špekáčky na myslivně a ani se nepředávali 
diplomy dětem (ty byly postupně předány do schránek jejich 
domova). Obec Dolní Němčí tímto ještě jednou děkuje všem 
účastníkům za pomoc při úklidu okolí naší obce.

místostarosta obce Josef Tinka

- cenovou nabídku f. SM-Smartstav s.r.o., Dolní Němčí  na akci 
„Oprava balkonů na DCHB Dolní Němčí“ a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o dílo.

- vyvěšení záměru na  prodej stavebních pozemků p.č.292, 
297, 298, 303/1, 304, 309, 310, 316, 322, 2948, 2951, 2952, 
2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964/1, vše 
v lokalitě Polní II.

. Termíny svozu plastů 2. pololetí 2021
     20. 7., 17. 8., 28. 9., 26. 10., 23. 11., 21. 12.
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Vzpomínání

Zahájení výstavby školy – rok 1972
Pomalu se blíží 50. výročí zahájení výstavby naší Základní 

školy a Základní umělecké školy. Vzpomínám si na tuto dobu 
dobře i  proto, že jsem byl poslancem MNV. Když se projevil 
zájem o  výstavbu tohoto zařízení, tak tento zájem projevili 
i sousední Slavkovjané s tím, že jejich vesnice je uprostřed a děti 
z Horního a Dolního Němčí by dojížděly do Slavkova. Musím 
vzpomenout pana Antonína Zimčíka, tehdejšího předsedu 
MNV, který se obrovsky podílel na uskutečnění této výstavby. 
Jediným možným podnikem, který by tuto stavbu mohl 
provést, byly Pozemní stavby Gottwaldov. Ten si však kladl 
podmínku – pomoc při svých akcích. Jednalo se o dokončení 
bytovek v Uherském Brodě a budovy ZPS Zbrojovka. Slavkov 
tuto podmínku nemohl splnit, jelikož neměl kapacitu zedníků, 
jako v  Dolním Němčí. Předseda pan Zimčík svolal do  sálu, 
tehdy u  Šmídů, všechny party zedníků. A  protože v  okolí 
nebyla práce a v Dolním Němčí bylo zedníků dost a byli nucení 
dojíždět za prací až na Ostravsko, pan Zimčík navrhl, abychom 
vyhověli pozemním stavbám a pomohli jim na těchto akcích. 
Můžu se pochlubit, že se naše sedmičlenná parta, přihlásila 
jako první. Jednalo se o  tyto zedníky  -  kromě mě, jakožto 
parťáka byli členy naší partie – Jan Matůš, Ludvík Růžička, 
Josef Ježek, Antonín Filípek, František Ježek a Antonín Podlas. 
Bylo potřeba odpracovat spousty brigádnických hodin. To 
se všechno povedlo proto, že jsme si uvědomili, co bude pro 
naše děti tato škola znamenat. Vzpomínám si, jak nám bylo, 
když jsme museli jako malé děti, dojíždět do školy do Hluku 
a do Nivnice. Tehdy byla taková doba, že se bez brigádnických 
hodin (tedy zdarma), nepostavilo vůbec nic. Ale dělali jsme 
to pro naši krásnou vesnici s  nadšením a  rádi, a  hlavně pro 
naše děti. Pomáhali jsme například při výstavbě nákupního 
střediska, dále mateřské školky, restaurace Rozkvět i  kavárny 
na  Mlýně. A  pak při výstavbě továrny Svit Gottwaldov. Byli 
jsme a jsme hrdí, že také díky nám se to všechno povedlo. Škola 
byla dostavena a otevřena v roce 1973. Pamatuji si na vše dobře. 
Otevření školy zahájil tehdejší ministr školství pan Havlín, 
který prohlásil, že tak krásnou a  moderní školu postavenou 
v tak krátké době ještě neviděl. A to také díky pomoci většiny 
občanů obce. 

Jak vznikl název sídliště – Na Výsluní
A  teď bych chtěl věnovat pár řádků vzniku sídliště 

Na Výsluní. Měli jsme postaven rodinný dům v místech, kde 
se nyní nachází jeviště kulturního domu. Za  10. let po  jeho 
dokončení jsme byli s otcem zavoláni na MNV a bylo nám dáno 
najevo, že by bylo nutno, abychom domek prodali MNV s tím, 
že tam bude stát kulturní dům. Dovedete si představit, jak nám 
asi bylo, když nám sdělili, že pokud to neprodáme, bude nám 
celá vesnice vytýkat, že bude kulturák o 14,5 m kratší. Pochopili 
jsme význam tohoto rozhodnutí. Nakonec jsme s  otcem 
souhlasili, že domek MNV prodáme. Jen ta částka 158.000 Kč 
byla hluboko pod cenou. Ale dělat se s tím nic nedalo. Nevěděli 
jsme, jak situaci dál řešit – kde budeme bydlet, kde budou 
bydlet rodiče a měli jsme 2 malé děti. Naštěstí nás ubytovala 
sestra manželky Jiřina Stojaspalová s rodinou. Rodičům jsme 
koupili starší domek pod kostelem. Dostali jsme stavební místo 
na  severní části naší obce zatím beze jména. Teď nás čekala 
složitá situace. Celý dům zbourat a převést na staveniště, kde 
mimochodem nebyla cesta, zaveden vodovod, ani elektřina. 

To jsme si museli všechno zajistit sami. Bylo též nutno sehnat 
architekta, kterému jsme museli zaplatit, aby projektoval celou 
naši ulici. Základy jsme začali kopat v dubnu 1974 a téhož roku 
v září jsme se stěhovali. Byla to obrovská dřina. 

V  témže roce jsem byl znovu zavolán na  MNV, kde mi 
předseda pan Zimčík a tajemník pan Mikoška poděkovali a bylo 
mi řečeno, že za  odměnu můžu navrhnout název budoucího 
sídliště. Protože jsem se vyučil na učilišti v Uh. Brodě, na ulici 
Na Výsluní a tento název mě zaujal, navrhl jsem, aby se naše 
nové sídliště jmenovalo Na Výsluní. A tak se také stalo. To je 
jen tak na vysvětlenou a jsem na to nesmírně hrdý Dolněmčan. 

Antonín Ježek z Výsluní I. č. p. 614

Vzpomínky z dětství
Vracím se do  dětství opravdu daleko. Během války, ale 

i  brzy po  ní, byly spolky v  dědině aktivní. Podle vyprávění 
mojí mamičky pořádaly se akademie, zpívaly se národní písně, 
básně. Hodně aktivní byly ženy. Poměrně silná organizace byla 
Svaz katolických žen a dívek moravských, zkráceně křesťanské 
ženy. Často daly dohromady pár lidí a  nacvičovaly divadlo. 
Když mě bylo asi devět let, přišly ženy k nám a prosily rodiče, 
jestli bych mohla hrát ve  hře Zjevení v  Lurdech. Byla jsem 
právě po  nemoci, bledá, naši váhali. Ptali se, co by to bylo 
za  úlohu, a  prý Pannu Marii. Rodiče slíbili, ale hodně lidí je 
odrazovalo, že hrát takovú úlohu je nebezpečné, umře. Náš 
otec nebyl pověrčivý, a  tak se nacvičovalo. Otec byl velice 
aktivní, pomáhal, maloval kulisy. Další takový velice ochotný 
při uskutečňování byl Franta Cmol, obchodník. Byl mladý 
a rozuměl elektrice. Představení se hrálo v hospodě na obecní 
(dnešní obecní úřad). Oba aktivisté vymysleli jak provést 
zjevení. Kulisy znázorňovaly skálu a uprostřed výklenek. Ten 
samý výklenek byl opravdu výklenek zakrytý úzkou oponou, 
která zakrývala ten opravdový výklenek. Zjevení se konalo 
v  prvním a  ve  třetím jednání. Já jsem celé toto jednání už 
stála na  otcově veliké plechovce (od  fermeže) ve  výklenku. 
Otec byl velký improvizátor. Zjevení provázela bouře. Jožka 
Neuman (Čubík) dělal hrom třepáním tabulí plechu, a Franta 
Cmol dělal blesky, otec stál za  kulisama a  v  určitý okamžik 
přestřihl šňúrku, která spustila kryt ve  skále. V  momentě 
prudkého osvětlení se zjevila Panna Maria. Nastal veliký šum 
v sále , kde ženy sehnaly tak velikú sochu. Mezi tím na jevišti 
v  jednáních probíhala hádka, dost silná, v  jeden okamžik  
někdo prudce dupl, jeviště se otřáslo a  já na  pelchovce jsem 
měla co dělat, abych nevypadla z jeskyně předčasně. V třetím 
jednání už k jeskyni putovaly zástupy poutníků a také družičky. 
V okamžiku zjevení jsem měla nařízené otočit hlavu. V sále se 
ozývaly hlasité projevy úžasu.

Za  čas se hrálo další představení opět se zjevením. To už 
ženy jinou dívku nehledaly. Tento příběh představoval zázračné 
uzdravení slepé dívky. Hrála ji Fanynka Dufková. A opět ti samí 
imrovizátoři, oba Cmolé. Tentokrát nebylo zjevení ve  skále, 
ale až v posledním jednání, kdy byla dívka uzdravena. A zase 
plechovka, bouře a blesky. Po jednom velikém blesku, kdy byli 
diváci oslněni, mě v nastalé tmě Franta Cmol zavedl k místu, 
kde klečela dívka. Všecko nacvičené, ale nechtěně jsem do té 
plechovky kopla. Při všech těch zvucích bouře to asi ani nikdo 
nevnímal. Tentokrát jsem byla královna s  rozpřaženýma 
rukama. Byl to veliký úspěch, pochvala ze všech stran. Škoda, 
že to všecko rok 1948 uťal.

Marie Ježková
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ZŠ a ZUŠ
Od posledního vydání zpravodaje se výuka v naší základní 

škole opět musela přizpůsobit epidemiologické situaci. 
K  1. březnu pokračovala distanční výuka opět pro všechny 
třídy. Tedy i pro žáky I. a  II. ročníku, kteří chodili na výuku 
do této doby prezenčně. Od 12. 4. jsme se mohli s žáky opět 
vidět ve škole, a to v rotační výuce pro žáky I. stupně. Žáci II. 
stupně se připojili s  rotační formou od  10. 5. a  úplný návrat 
všech do  prezenční výuky byl od  24. 5. 2021. Jako pomoc 
některým žákům jsme zapůjčili 45 notebooků nebo tabletů. 
Pobyt žáků byl podmíněn antigenním testováním, které se 
dělalo ze začátku prezenční výuky dvakrát týdně, později už 
jenom jedenkrát a  od  konce měsíce května, jako první škola 
po dohodě s Uherskohradišťskou nemocnicí, jsme začali s PCR 
testováním.

Důležitou zpětnou vazbou pro naši práci v distanční výuce 
bylo vyhodnocení otázek v anonymním dotazníku, který jsme 
zaslali žákům i rodičům. Ze získaných odpovědí bylo zřejmé, 
že výuka probíhala standardně, bez větších problémů. Uvádím 
několik otázek a jejich vyhodnocení:

Vyhovuje Vám zavedený přenos online výuky rostřednictvím 
aplikace Microsoft Teams? 
Ano, spíše ano 96 % ne, rozhodně ne 4 %.
Vaše technické podmínky pro distanční vzdělávání jsou: 
bez problému nebo dostatečné 100 %.
Komunikace mezi Vámi a školou probíhá: 
určitě dostatečně, spíše dostatečně 98 %, spíše nedostatečně 2 %.
Jak zvládá Vaše dítě plnit požadavky učitelů? 
Určitě nebo spíše dostatečně 98 %, spíše nedostatečně 2 %.

Strom milénia
V letošním roce uplyne 20 let od výsadby stromu Milénia, 

který byl vysazen v roce 2001 naproti kulturního domu.

Nynější foto stromu Milénia 
(Platan javorolistý)
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Zadané úkoly Vaše dítě plní: 
samostatně nebo s malou dopomocí 91 %, s velkou dopomocí 
nebo pouze pod dohledem 9 %.
Pokud Vašemu dítěti pomáháte s výukou, trávíte s ním denně 
v průměru: 
nemusím pomáhat 20 %, méně než hodinu 42 %, 1-2 hodiny 
30 %, 2-3 hodiny 6 %, více jak 3 hodiny 2 %.
Pokud bude nadále probíhat distanční výuka, chtěli byste: 
nechat bez změny 50 %, přidat více on-line výuky 23 %, 
ubrat úkolů 24 %, přidat úkolů 3 %.

Za odpovědi i pomoc při distanční výuce moc děkujeme!

Mgr. Milan Kvasnička, Mgr. Ľubica Ježková

. Šipkovaná v 1. třídě
Hezké jarní dny jsme se rozhodli využít k  vycházce. Ale 

ne ledajaké. Žáci 1. A  třídy s  paní učitelkou pro děti z  1. B 
připravili zajímavou trasu ulicemi Dolního Němčí i  méně 
známými zákoutími. Na  trase schovali úkoly, v  kterých jsme 
si zopakovali něco o jarní přírodě a zároveň protáhli své tělo. 
Úspěšně jsme všech 10 úkolů splnili a  těšili se na  hledání 
pokladu. To byl úkol asi nejtěžší a  trochu nás potrápil, ale 
sladká odměna po nalezení pokladu za to úsilí stála. Šipkovaná 
se dětem tak zalíbila, že další týden připravily děti z 1. B trasu 
s úkoly i pro třídu 1. A. Ani tentokrát se děti žádných úkolů 
nezalekly. Při cestě přírodou děti hledaly důmyslně schované 
obálky s úkoly. Některé úkoly byly náročné, ale děti je nakonec 
zvládly. Hra byla zábavná a napínavá. Na  jejím konci na děti 
čekal ukrytý poklad. 

tř. uč. 1. tříd Petra Mlýnková a Kamila Pavelková

. Liga proto rakovině
Každý rok se naše škola aktivně účastní charitativní akce 

na podporu léčby a prevence rakoviny.  
Kvůli současné epidemické situaci se letošní sbírka 

z  květnového termínu přesouvá na  konec září. Inspirováni 
nápadem dobrovolníků, rozhodli se organizátoři, že sbírkové 
kytičky můžou žáci namalovat na  kamínky a  připojit se tak 
do akce Kamínky proti rakovině. 
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. Přehled studijních a učebních oborů  
       našich deváťáků

Ve  školním roce 2020/21 si podalo přihlášky na  střední 
školy 43 žáků devátých tříd. Všichni byli přijati v prvním kole 
přijímacího řízení. Na  gymnázia a  střední školy s  maturitou 
bylo přijato 34 žáků, na tříleté učební obory 9 žáků.

Gymnázia – 8 (Uh. Hradiště – 3, Uh. Brod - 4, Kroměříž - 
1), mechanik - elektrotechnik – 3 (Uh. Brod), veřejnosprávní 
činnost – 3 (Uh. Brod), agropodnikání – 3 (Staré Město), 
praktická sestra – 2 (Kyjov), veterinářství - 1 (Brno), obchodní 
akademie - 3 (Veselí n. Moravou – 2, Uh. Hradiště - 1), 
aplikovaná chemie  – 3 (Otrokovice – 2, Brno -  1), hotelnictví  
- 1 (Uh. Hradiště), předškolní a  mimoškolní pedagogika - 1 
(Kroměříž), mechanik seřizovač – 1 (Uh. Brod), oděvnictví 
– 1 (Strážnice), reprodukční grafik pro média – 1 (Zlín), 
chovatelství – 1 (Uh. Brod), ekonomika a podnikání – 2 (Staré 
Město – 1, Luhačovice - 1). 

Kuchař-číšník – 1 (Uh. Hradiště), zahradník - 1 (Uh. 
Brod), nástrojař – 2 (Uh. Brod), elektrikář – 1 (Uh. Brod), 
autoelektrikář – 2 (Uh. Brod), mechanik opravář motorových 
vozidel – 2 (Uh. Brod)

Mgr. Jana Stojaspalová 

. Škola nanečisto
4. a 11. května proběhla na naší škole „předškolička”. Děti 

z  MŠ přišly do  budoucích prvních tříd, aby si vyzkoušely 
práci prvňáčků. Rozkládaly slova na slabiky, poznávaly barvy, 
geometrické tvary, určovaly počet prvků a  rovněž nakreslily 
krásné obrázky. Všechny budoucí prvňáčky za  jejich úsilí 
a  pracovitost chválíme a  moc se na  ně v  září těšíme. Zápis 
do prvních tříd proběhl opět pouze formálně, bez přítomnosti 
dětí. Počet zapsaných dětí je 29.

Mgr. Jana Pacholová, Mgr. Ludmila Beníčková

. I my jsme jeli v pelotonu
V  pátek 4. 6. jsme se zúčastnili 12. ročníku sportovně-

charitativní cyklotour „Na  kole dětem“ a  můžeme říct, že 
jsme pomohli, společně s  obecním úřadem, nejen tomuto 
výjimečnému sportovnímu projektu, sobě, ale hlavně 
onkologicky nemocným dětem. Na  cyklisty jsme čekali 
na kopci Čupy mezi Vlčnovem a Dolním Němčím. Za chvíli 
jsme uviděli blikající doprovodné vozidlo, které jelo před 
pelotonem, v čele 10násobný mistr světa pan Josef Zimovčák 
na vysokém kole a hned za něj jsme se zařadili my.  Za námi 
šlapalo dalších 200 cyklistů, které jsme společně doprovodili 
k naší škole, kde bylo připraveno občerstvení. Přivítali nás děti 
z družiny, mateřské školy i ostatní zájemci a všichni společně 
jsme si mohli poslechnout cimbálovku v podání žáků naší ZUŠ.

Během deseti etap, tedy od  2. – 12. června 2021, 
podporovatelé projektu ujedou 1 264 km a projedou přes 330 
měst a  obcí.  Každá etapa startuje na  předem stanoveném 
místě a  jede se podle itineráře k dalšímu městu nebo vesnici, 
kde je asi 30minutová přestávka v  jízdě. Posléze se pokračuje 
vždy až do cílového města každé etapy. Nevyhrává nejrychlejší, 
ale ten, kdo dojede celý, zdravý, veselý a odnese si dobrý pocit 
s nezapomenutelným zážitkem. 

Ten, kdo chtěl přispět na podporu projektu finanční částkou, 
mohl vložit do  zapečetěné pokladničky nebo nákupem věcí 
u stánku pořadatelů. Jednalo se o věci „které pomáhají“ (trička, 
ponožky, náramky, reflexní pásky a  další). Všem dárcům 
děkujeme!

A o čem všem to je?
O pomoci: pouhá účast je také pomocí.
O  pohybu: dobrá fyzická připravenost je základem pro 

zdolání jakékoli nenadálé překážky.
O  poznání: zájem o  prezentaci v  obcích, městech či 

regionech, kudy peloton projíždí, je projevem soudržnosti 
s celým projektem.



10 Dolněmčanský zpravodaj

O přátelství: obsah tohoto slova je bez komentáře. Osobní 
zájmy vždy ustoupí před zájmy celku.

O radosti: úsměv na tváři a pozitivní energie je hnací silou 
pelotonu. Osobní emoce nejsou na místě.

O dojetí do cíle: dodržování veškerých pravidel bezpečného 
dojetí do cíle je nezbytností.

O  důvěře: vzájemná důvěra je nezbytnost v  jakékoliv 
kolektivní činnosti. 

Mgr. Michaela Ambrosová

Z činnosti ZUŠ od března 2021…

Naše poslední ohlédnutí za  činností ZUŠ končilo velkými 
plány uspořádat hned několik kulturních akcí. Nakonec se nám 
úspěšně podařilo připravit Jarní koncert, který jsme rozdělili 
na dvě části a mohli tak použít krásná domácí videa od našich 
žáků. Jednotlivá hudební čísla jsme obohatili o přednesy žáků 
literárně-dramatického oboru, o zajímavé choreografie děvčat 
z tanečního oboru a vše bylo doplněno malou výstavou prací 
výtvarného oboru. Koncert jsme zveřejnili na  webových 
stránkách školy před velikonočními svátky. Od  12. dubna 
byla opět obnovena na  ZUŠ prezenční výuka v  režimu 
jeden na  jednoho a  toho jsme využili v  oboru hudebním 
a literárně-dramatickém. Začali jsme se intenzivně připravovat 
na  Absolventský koncert žáků ZUŠ, který se nakonec 
po uvolnění vládních opatření uskutečnil v pondělí 7. června 
a  byl rozdělen na  dvě části. Osm žáků se představilo v  16.30 
a devět žáků v 18.00 v hudebním sále ZUŠ za přítomnosti rodičů 
a pedagogů. Na programu vystoupilo 14 absolventů hudebníků 
– Pavel Beníček – klavír, vyučující Klára Kolajová; Matyáš 
Bobčík – klavír, vyučující Hana Miklášová; Žaneta Jančová 
– housle, vyučující Radek Hais; Iveta Križanová – housle, 
vyučující Radek Hais; Lucie Mikulková – kytara, vyučující 
Michaela Pavelková; Tomáš Mlýnek – housle, vyučující Radek 
Hais; Vojtěch Mudrák – klavír, vyučující Hana Miklášová; 
Alžběta Ondrůšková – zpěv, vyučující Adéla Papayová; Jan 
Ševeček – klávesy, vyučující Ondřej Jagoš; Amálie Šimková – 
kytara, vyučující Michaela Pavelková; Michaela Šmejdířová 
– kytara, vyučující Michaela Pavelková; Kristýna Švardalová 
– klavír, vyučující Klára Kolajová; Jakub Tinka – trubka, 
vyučující Antonín Daníček; Valentýna Vintrová – kytara, 
vyučující Michaela Pavelková. Dále se představily 3 absolventky 
LDO - Natálie Fibichrová, Johana Šídlová a Barbora Zetková - 

vyučující Irena Cigánková. Vyslechli jsme množství krásných 
skladeb a  také několik výborných mluvených hereckých 
monologů. Absolventi ukončovali převážně I. stupeň studia 
po  7 letech, ale vystoupili i  dva, kteří ukončovali II. stupeň 
a tím si splnili celou docházku do ZUŠ. V červnu se rozloučíme 
rovněž s  absolventkou výtvarného oboru Valerií Macků – 
vyučující Alena Růžičková. 

Rádi bychom se ještě stručně vrátili k uplynulým měsícům. 
Během května začalo postupné uvolňování vládních nařízení 
a od 24. května byla obnovena prezenční výuka ve všech oborech 
ZUŠ. Vyzkoušeli jsme si však i výuku venku na školním dvoře, 
kde několikrát proběhla výuka VO, LDO a  rovněž hudební 
nauka a pěvecký sbor. Pro děti byla takto pojatá výuka opravdu 
zpestřením a byly rády. 

Jak vypadala výuka v průběhu jarních měsíců v jednotlivých 
oborech? V TO byla zpestřená o základy cvičení jógy, kterou 
žákyně zúročí ve  své taneční praxi. Po  teoretickém úvodu 
týkajícím se bezpečnosti provádění ásán - pozic i pohybu jako 
takového, započala praxe důslednou aktivací a  protažením 
páteře ve  spojení s  dechem. Rozehřívací část pokračovala 
různými pozicemi prováděnými na  zemi, přičemž většina 
ásán měla za  cíl připravit těla žákyň na  závěrečnou pozici 
natarajásána = pozice tanečníka. V  průběhu lekce tak byly 
zakomponovány mnohé pozice rozvíjející sílu svalů na zádech 
i samotnou flexibilitu hrudního záklonu. Rovněž bylo zahrnuto 
množství pozic rozvíjejících rozsah dolních končetin. Na závěr 
lekce byly žákyně krok po kroku, a s důrazem na veškeré faktory 
ovlivňující správnost provedení pozice, navedeny do  ásány 
tanečníka, a vyzkoušely si výdrž v pozici. Poté bylo zařazeno 
závěrečné protažení i uvolnění aktivovaných svalových skupin. 
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Žákyně byly obeznámeny s  technikami závěrečné relaxace 
a  zklidnění těla i  mysli, jakožto nezbytného nástroje pro 
odbourávání stresu a únavy v každodenním životě. Tato lekce 
na naše žákyně udělala veliký dojem a zdravé protahování se 
stalo denní rutinou u spousty z nich. Dalším příjemným úkolem, 
v  jarních měsících, byla práce na  společném Flash mob pro 
Zlínský kraj. Tuto choreografii, která vznikla spojením nápadů 
všech učitelů TO ZUŠ ve  Zlínském kraji, se naše tanečnice 
naučily z větší části a zpestřovaly si s ní nejen online lekce, ale 
i  procházky venku, ze kterých poslaly nespočetné množství 
videí. Ohromně se naše dívenky „popraly“ i s týdenní výzvou, 
která obnášela nejeden lehký úkol každý den. Moc bychom je 
chtěli pochválit za jejich snahu, aktivitu a výdrž. Paní učitelce 
dělá velkou radost učit tak snaživé a pracovité děti. Jistě se již 
všichni těší na společné chvíle strávené spolu na tanečním sále. 

V LDO jsme březen, duben a květen zaměřili na kreativní 
práci. S mladšími dětmi jsme pracovali na scénáři, se kterým 
jsme se následně seznamovali. Nyní nás čeká práce v prostoru 
– „uchopit scénář“ a zkoušet se vžít do svých rolí. Se staršími 
žáky jsme rozvíjeli postavy. Zasazovali jsme je do  různých 
prostředí a  vymýšleli různé situace. Nyní tvoříme kompletní 
povídku, kde se bude právě naše postava vyskytovat.

Pro všechny naše mladé výtvarníky tento rok nebyl příznivý 
a  vzhledem k  epidemiologické situaci jsme se nemohli 
pochlubit svými pracemi na  vánoční výstavce. Od  února až 
do  května jsme opět museli pracovat z  domova a  nemohli 
jsme se sejít ve  své výtvarné pracovně. Přesto jsme se snažili 
tvořit, kreslit a malovat. Děti dostávaly zadání prací emailem 
a  k  tomu dostaly ukázky hotových prací nebo videoukázek 
a některé hodiny probíhaly online. Za toto období kluci a holky 
vytvořili z  domova spoustu krásných prací. Tyto práce byly 

zveřejněny v  naší výtvarné galerii na  facebooku. Tak jsme 
veřejnost seznámili, alespoň trochu, s naší tvorbou a žáci byli 
velmi oceněni pochvalnými komentáři. K  svátku maminek 
jsme nainstalovali výstavku fotografií prací z  distanční 
výchovy na  náměstí v  Dolním Němčí. Bohužel nám větrné 
počasí nepřálo a  museli jsme výstavku po  pár dnech uklidit, 
protože nám vítr obrázky potrhal a roznesl po celém náměstí.  
V květnu jsme konečně mohli do školy a bylo to moc prima, 
zase se vidět po  tak dlouhé době. Když je hezky, tvoříme 
v zahradním altánku školy, abychom byli na čerstvém vzduchu. 
A na čem teď pracujeme? Nejstarší skupinka děvčat se věnuje 
studijní malbě našich zpěvavých ptáčků a  opravdu se jim to 
daří. Ostatní skupinky pracují na projektové práci dětská párty. 
Tvoří a malují zvětšeniny bonbónů, donutů, dortíků a také tvoří 
klauny, kteří nesmí chybět na žádné dětské oslavě. Ještě nás čeká 

modelování zvířátek z  keramické hlíny, odlévání sádrových 
odlitků v  přírodě a  mnoho dalších úkolů. V  současné době 
probíhá zápis do  výtvarného oboru na  příští školní rok a  už 
teď je VO zaplněn do  posledního místečka. Konec letošního 
roku bychom chtěli zakončit společným výtvarným tvořením 
s  přespáním ve  škole. Tak snad nám to vyjde, protože děti 
se na  to moc těší. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
rodičům našich svěřenců, za podporu a pomoc při distanční 
výuce, nebylo to pro ně vůbec jednoduché a  velmi si toho 
vážíme. 

V  květnu jsme nechali po  delší době naladit všechny 
klavíry v ZUŠ, aby dětem zněly skladby tak, jak mají. Obrátili 
jsme se na  nového ladiče pana Radima Vojtka, který je již 
vystudovaným odborníkem v  oboru ladění klávesových 
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nástrojů a zároveň naším pedagogem v místě poskytovaného 
vzdělávání v Boršicích u Blatnice. V týdnu od 31. května do 4. 
června proběhl v naší ZUŠ zápis nových žáků do jednotlivých 
oborů a  od  14. do  18. června probíhají postupové zkoušky. 
A  jaký bude příští školní rok? Necháme se překvapit. Co je 
ale již teď jisté, že zájem dětí a rodičů o umělecké vzdělávání 
je stále velký a  tomu jsme velmi rádi. Přejeme všem dětem 
krásné letní prázdniny a  našim absolventům hodně úspěchů 
v  dalším studiu a  kéž využívají své umění pro své potěšení, 
obohacení a nelitují času a námahy, které věnovali hudebnímu 
či dramatickému umění. 

Kolektiv  učitelů ZUŠ

Foto - vzpomínka  na minulé  Dožínky  2017, hospodářem 
byl František Ježek s manželkou  Zdeňkou.
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Mateřská škola
Léto ťuká na  vrátka: „Otevřete mi, děťátka!“. Pomalu se 

nám blíží léto a  konec školního roku. Kvůli situaci ohledně 
Covid – 19 byla naše MŠ uzavřena od  1. 3. 2021 do  12. 4. 
2021. Poté čtyři týdny mohly do školky chodit děti s povinou 
předškolní docházkou. V tomto období jsme dětem nachystali 
loutková divadla, která hrály paní učitelky z  naší školky. 
Na  konci dubna jsme si společně s  dětmi uspořádali slet 
malých čarodějů a  čarodějnic. Jedna, dva, tři, čtyři, pět – 
měníme školku v  kouzelný svět. Děti si vyzkoušely skákání 
přes překážky (oheň z  kostek apod.), létání na  koštěti a  jiné 
soutěže. Nechyběla ani sladká kouzelnická odměna. Ve  dne 
10. 5. 2021 jsme konečně s  úsměvem přivítaly všechny děti 
ve  svých třídách. Chvilinku nám trvalo, než jsme si zvykli 
na  pravidelný režim, ale v  měsíci červnu už nás opět čekalo, 
a ještě čeká spoustu zajímavých akcí. Tento měsíc jsme zahájili 
dětským dnem, kdy jsme opékali špekáčky, hrály soutěže a 2. 6.  
za námi přijel pan Urbánek s představením na téma Ekologie. 
Dále nás čeká návštěva hasičské zbrojnice, hledání pokladu 
v naší obci a 18. 6. 2021 pojedeme na výlet na zámek Milotice. 
Budou z nás princezny, budeme mít závoj zlatý, na sobě krásné 
dlouhé šaty. Kluci se promění ve statečné prince, pak se vrátíme 
zpátky k mamince a všechno si uchováme v krásné vzpomínce. 
A pak si uvědomíme, jak ten čas utíká, že se chystá další sláva 
veliká. Povídaly hodiny, že už budou prázdniny. Předškoláky 
už tlačí bota, pospíchají do života, už jen krůček mravenčí, než 
se s námi rozloučí. Došli právě na rozcestí a my jim přejeme 
hodně štěstí! 

Za kolektiv MŠ Dolní Němčí
Mgr. Kulíková Martina a Bc. Hájíčková Romana 

(paní učitelky z Kuřátek)
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Nové kabiny na hřišti FK ZTV - ul. Vinohradská

Dokončujeme
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Připravujeme

...\1146_Situace.dgn  Dec. 14, 2020  15:38:18

Skatepark mezi hřištěm a rybníkem

Parkoviště naproti kulturního domu
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Dne 12. dubna 2021 byl den, kdy se po dlouhé době otevřely 
opět dveře knihoven a čtenáři mohli vstoupit do jejich prostor. 
Znovu to u  nás v  knihovně ožilo a  atmosféra se změnila 
k nepoznání. Opravdu úžasný pocit. Ještě se ovšem nemohou 
konat žádné vzdělávací ani kulturní akce, a všichni doufáme, že 
i toto se brzy změní a naše knihovna bude moci o prázdninách 
přivítat opět Žížalky – děti, které ještě nenavštěvují mateřskou 
školku a  se svými maminkami tráví v  knihovně čas 
interaktivním cvičením a  hraním v  dětském koutku. A  taky 
bude možnost zorganizovat lekce jógy. V jednání je i výstava 
fotografií a v plánu jsou tvořivé odpoledne pro děti. Vše ukáže 
čas, jak se bude i nadále vyvíjet epidemiologická situace.

. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Beletrie:
Janečková Klára   – Francouzský manžel
Nikolai Maria       – Čokoládovna
Lombardo Claire  – Nejhezčí dny našich životů
Lapeña Shari  – Její konec
Roberts Nora  – Úkryt : nezáleží,  před čím utíkáš, 
     ale kdo tě pronásleduje
Mlynářová Marcela – Bez bontonu, bez konvencí
Castillo Linda  – Labyrint tajností
Illies Florian  – 1913: léto jednoho století
Cartland Barbara  – Hvězdy ti poradí
Freestone P. M.  – Vůně Aramteshe. Temný květ

Dětská literatura:
King Tom  – Batman. Chladné dny
Groening Matt  – Simpsonovi. Komiksová trefa
Brezina Thomas  – Fantom z fotbalového hřiště
Kuzuvkov Oleg  – Pohádky před usnutím
Neubauerová Zuzana – Vtipy pro děti 5

Naučná literatura:
Šlachta Robert – 

Čas na  odvahu: Příběh 
vzniku hnutí Přísaha

Livingston Gordon 
– Příliš brzy starý, příliš 
pozdě moudrý: třicet 
pravd, které je nutné znát 

Arvay Clemens G. – 
Očkovat, nebo neočkovat 
proti koronaviru?: 
bezpečnost, působení,  
rizika a  vedlejší účinky 
nových vakcín

Mandžuková Jarmila 
– Ovládněte svůj čas 
i život

Jana Daňková, knihovnice

Život v Oldněmčanu
Činnost souboru se zastavila vypuknutím další vlny 

koronaviru v září 2020. Ještě v říjnu někteří členové pomáhali 
ve vinohradu u pana Hrušky v Blatnici a v letošním roce se pár 
jedinců i s rodinnými příslušníky zúčastnilo akce „UKLIĎME 
ČESKO“ u nás v obci. Vzájemné spojení a veškerá komunikace 
probíhala jen elektronicky. 
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Jakmile se blýsklo na  lepší časy, začali jsme s  přípravou 
na srpnové Dožínky a Štrúčkobraní. Život v souboru se pomalu 
oživuje a těší nás společné setkávání. Snad nám situace dovolí, 
abychom se opět mohli stýkat na  různých obecních akcích. 
Jednou z nich je Štrúčkobraní, které proběhne první srpnovou 
sobotu. Srdečně zveme všechny odvážné týmy k  soutěžnímu 
klání ve vaření oblíbené česnečky. Receptů a chutí je mnoho - 
jen si vybrat a jít do toho.

Léto máme před sebou a  s  ním hodně sluníčka a  letních 
zážitků. Ať vám sluneční paprsky prozáří rodinnou pohodu. 

. Hospodská 
10 stroužků česneku
100 g tvrdého sýra
1 lžíce majoránky
1 plátek uzeného masa
2 lžíce sádla
1 cibule
2 brambory
1000 ml kuřecího vývaru
pepř
sůl
Krutonky
2 krajíce chleba

. Poctivá 
1/2 pórku
20 dkg kvalitní vepřové šunky
20 dkg eidamu
česnek - dle chuti a síly
vepřové sádlo
starší chleba
1 zeleninový bujón

Čas na Krúžek
Zdravím všechny čtenáře dolněmčanského Zpravodaje! 
Další tři měsíce jsou za  námi, blíží se prázdniny a  léto, 

společenské dění se pomalu rozvolňuje. Pro kulturu a všechny 
možné spolky to vypadá velice slibně. Ani Krúžek nezahálí! 
Pojďme se ohlédnout zpět na to, co vše se událo/neudálo.

Ohlédnutí 
Na začátku května jsme opět měli takové hody/nehody. 

Někteří slavili v rodinném kruhu, buď doma nebo na dvorech. 
A víte, jaká je nevýhoda opékání a grilování na dvoře? To, že 
není slyšet zvonek, když se k vám někdo snaží dozvonit! Krúžek 
to zažil na  vlastní kůži. Právě na  hodovou sobotu 1. května 
jsme si domluvili obchůzku dědiny a verbování do dožínkové 
chasy. Sešlo se nás poměrně dosti, a tak jsme byli plni nadšení 
a  elánu. Věřili jsme, že se nám podaří naši dolněmčanskou 

kmín drcený
majoránka
sůl
máslo
tavený sýr (cca 4
trojúhelníčky)

. Krémová
80 g másla
10 stroužků česneku
2 lžíce hladké mouky
1 kostka bujónu
1 lžička vegety (nebo
 podravky)
sůl
majoránka
1 smetana na vaření
Na krutony:
2 rohlíky (starší)
kousek másla
 

za Oldněmčan,  
Jana Fibichrová
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mládež nalákat, když nás bude obcházet dost. Nicméně jsme si 
vlastně neuvědomili, že ony jsou HODY! Když nám neotevřeli 
v prvním domě, sváděli jsme to zkrátka na to, že nejsou doma. 
Když nám ale neotevřel ani druhý, ani třetí dům, už nám to 
bylo jaksi divné. Ne, nikoho z nás nenapadlo, že všichni kromě 
nás besedují u  svých známých, hodují a veselí se na dvorech 
a naše urputné zvonění neslyší. Takže rada pro vás: když budete 
chtít někoho zastihnout doma, určitě se ujistěte, že zrovna 
neprobíhá nějaká obecní sláva.

Tím se nenápadně dostávám k propagaci Dožínek a náboru 
do  dožínkové chasy. Nějaké úlovky sice máme, ale jelikož 
tanečníků není nikdy dost (a to zejména těch mužských), další 
zájemci z  řad našich spoluobčanů (i  přespolních v  podobě 
kamarádů a drahých poloviček) jsou stále vítáni! Zájemci nechť 
se ozvou mně, Káji Zelinkové nebo kterémukoliv Krúžkařovi. 

Novinky
Jak jsem avizovala v minulém čísle, výstavba naší nové 

krojárky se dala do pohybu. K dnešnímu dni můžu dokonce 
slavnostně oznámit, že je již zcela hotová! Zatím tam sice místo 
krojů přechováváme basu, ale to se časem zlepší. Tímto děkuji 
naší obci, jmenovitě našemu panu starostovi, který si to vzal 
pod patronát, za  tuhle velkou podporu! Konečně budou mít 
naše kroje své plnohodnotné místo v poličkách a na věšácích, 
a ne v krabicích pod stolem u Táni v obýváku.

Výstavba nové krojárky má ale i další výhody. A to, že jsme 
byli nuceni zorganizovat velký jarní úklid. Sešlo se nás tak 10 
lidí. Vymetli jsme i  tam, kde se nechodí a není vidět. Byla to 
historická akce století. Tak uklizené, jak je tam teď, snad nebylo 
nikdy!

Jeden nedostatek to však stále ještě má. Ta teplá voda, o které 
jsem básnila v předchozím čísle, tam pořád ještě neteče :D 

Abyste věděli, Krúžek jde s dobou a také přešel na částečné 
online samostudium. A  to v  podobě online degustace vín 
z vinařství Pod starýma horama z Boršic (těch u Buchlovic). 

Dostali jsme sadu asi 14 vzorků, které jsme postupně za stálého 
výkladu mladého a  sympatického mládence koštovali 
v  pohodlí naší zkušebny. Tyto online degustace můžeme jen 
doporučit! Objevili jsme nové chutě vín, naučili jsme se je 
odhalovat a vymysleli jsme spoustu nových vinných přívlastků 
a popisů pro chuť vína (například: chuť rohlíku, jako při trhání 
zubu, kysané zelí či chuť kompostu). Není to myšleno nijak 
pejorativně, hanlivě. Musí se brát v zřetel, že jsme byli zrovna 
ve  fázi bujné fantazie, takže nám na  mysl připadly opravdu 
podivuhodnosti. 

Myslím, že tady bych své vyprávění ukončila. Co stálo 
za zmíňku, jsem řekla. Co za ni nestálo, se nestalo. Další akce 
s radostí vyhlížíme.

Za Krúžek Kája Zelinková

Retrobabky zavzpomínaly
…pokračování

Už každoročně se účastníme s  vystoupením na  hodkách 
u  Vlastíka Krhovského „pod třešňama“. Nejvíce si vážíme 
pozvání od  country skupiny na  jejich místní country bál 
v  Pašovicích. A  na  předsilvestrovském večírku v  Ostrožské 
Lhotě, který byl pořádaný Českým červeným křížem. Při 
těchto akcích jsme získaly širší okruh přátel, za co jsme velmi 
rády a  děkujeme organizátorům. Doba covidová nás velmi 
omezovala, ale pomalu se začíná od května rozvolňovat a my 
se budeme moci zase scházet, nacvičovat, a hlavně předvádět 
naše choreografie. Zda a  v  jakém rozsahu akce proběhnou 
nejde v  současné době říci. Bude potřeba se řídit aktuálními 
nařízeními. Krize covidová nás naučila si více vážit svého 
zdraví a obyčejných věcí, na které se zapomínalo. Přejeme vám 
v letních měsících hodně zdraví, pohody a sluníčka.

za Retrobabky Zdenka Jančářová
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MS Lanka
Vážení spoluobčané, 
toto jaro bylo chladnější, než jsme byli z  předchozích let 

zvyklí. Všechno bylo o pár týdnů posunuto. Bylo hodně vody 
a příroda se probouzela pomalu. Zvěři to ovšem nevadilo a držela 
se svých zvyků a instinktů. Mezi základní patří rozmnožování. 
V naší honitbě jste se mohli setkat nejdříve s malými zajíčky, 

kačenkami na potoce a rybnících a v poslední době i s čerstvě 
narozenými srnčaty. Určitě jste viděli, že v našem revíru jsou 
vyvěšeny informační cedulky, kde žádáme návštěvníky přírody, 
aby se nalezených mláďat nedotýkali.

Mysliveckou povinností je tuto zvěř chránit před predátori 
a hlavně zemědělskou mechanizací. Tak jako každý rok i tento 
rok jsme po domluvě s Agro Okluky vyháněli zvěř před sečením 
z vojtěšek na Babí hoře, Tábořiskách, Staré hoře a Zapodsedky. 
Podařilo se nám vyhnat a zachránit několik čerstvě narozených 
kusů srnčat, které by určitě skončili pod sekačkou. 

Další akcí, kterou jsme vykonali s Agro Okluky bylo sbírání 
kamení.

Během měsíce dubna se uskutečnila akce Ukliďme Česko, 
která měla centrum na  chatě MS Lanka. Této akce, kterou 
pořádal OÚ Dolní Němčí se myslivci účastnili a někteří i jako 
vedoucí skupin. Je až neuvěřitelné, kolik se každý rok v přírodě 
objevuje odpadu, a  nejen pohozených někým, kdo jde 
na procházku, ale i v pytlích úmyslně vyvezených do přírody. 
Příroda není sběrný dvůr!

V  době, kdy vzniká tento článek, se rozvolňují stávající 
covid opatření a věříme, že situace dovolí pořádání již tradiční 
Červencové noci, která by se měla konat 24. 7. 2021.  O jejím 
konání Vás budeme včas informovat a v případě uskutečnění 
jste na tuto akci všichni srdečně zváni.

MS Lanka Dolní Němčí
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Z farnosti

. Nejbližší akce farnosti:
Pouť ke sv. Anně    25. 7. 2021
Farní pouť na sv. Antonínek    1. 8. 2021
Dožínková mše   22. 8. 2021
Zahájení školního roku - Mše 
svatá s požehnáním školákům      5. 9. 2021

. Májové pobožnosti s dětmi 
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Misijní klubko
Přestože nám epidemiologická situace 

nedovolovala se setkávat, nelenili jsme 
a  "pracovali" jsme online, doma i  venku. Naše 
děti během půstu zapojily se do  hry Postní 
MOST. Každý týden hledaly schránku dle indicií, 
ve  které byly úkoly, modlitba za  děti daného 
kontinentu, za ni obdržely kámen, čekala je malá 
odměna a postupně tvořily kříže. Z těchto křížů 
byla vytvořena Křížová cesta kolem kostela.  
Do  hry se zapojily i  celé rodiny. Taky jsme 
malovali velikonoční pohlednice pro nemocné, 
seniory a pro všechny, co podporují naše Misijní 
Klubko.

Dětem se "hledačka" velmi líbila, tak se 
s chutí vrhly do další hry. Tentokrát hledaly klíče 
k  otevření nebeské brány. Slavnostní otevření 
nebeské brány proběhlo zrovna na  svátek dětí 
1.června. Konečně se mohli setkat naživo. V nebi 
nás čekala radost, láska dobroty a  my prožili 
krásné odpoledne plné zábavy.

Vedoucí Misijního klubka Martina Smetanová 
a Jana Fibichrová
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Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 31. 8. 2021.

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním zpravodaji 
schválený Radou obce Dolní Němčí 24. 5. 2021

Celá stránka    (A4) komerčního BA inzerátu 6 000 Kč
Půl stránky      (A5) komerč. BA inz. naležato 3 500 Kč
Čtvrt stránky   (A6) komerč. BA inz. nastojato 1 800 Kč
Osmina strany (A7) komerč. BA inz. naležato 800 Kč
Ostatní (větší/menší) formáty inzerátu  dohodou
Inzeráty typu hledám, pronajmu, prodám, koupím, děkuji:      
- pro občany Dolního Němčí 100 Kč
- pro cizí občany 500 Kč
Inzerce politických stran a hnutí NE

Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem. Ceny jsou včetně DPH.

Inzerci (BA - celobarevnou) předávejte v požadovaném rozměru  
ve  formátech pdf, eps, jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi 
(CMYK). V příspěvcích nevkládejte do textu obrázky, ale přiložte 
je jako samostatné soubory. Za  grafické zpracování a obsah si 
odpovídá inzerent. Grafiku lze zpracovat nebo upravit v LK print.

Čas plyne, vzpomínky 
v srdci zůstávají. 

Dne 5. května 2021vzpomínáme 
1. výročí, co nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan František Světinský.

S láskou vzpomínají 
   manželka a synové s rodinami.

Vzpomínáme

Připomenutí starých časů
Aneb pokračování příště 

Z kroniky ČZS 1996
Rok jsme zahájili přednáškou: O  řezu dřevin a  stromů. 

Byla spojena s video projekcí. Stále pracuje kroužek Mladých 
zahrádkářů, podporován našimi zkušenými členy.

V  květnu vyjíždíme na  pětidenní zájezd do  Holandska 
na  výstavu tulipánů. Všichni byli nadšeni, byl to jeden 
z nejlepších našich zájezdů. Byl proveden video záznam panem 
Antonínem Richtrem. Na  podzim se konala výstava ovoce 
a zeleniny. 

Zpracovala Alena Angelin Světinská 

Pozvánka na připravované akce:   
červenec – září 2021

24. 7.    Červencová noc – myslivecká chata
31. 7.    Slavnostní otevření kabin na hřišti FK
  7. 8.    Štrúčkobraní – myslivecká chata
21. 8.    Dožínky
27. 8.    Letní kino – areál FK
  4. 9.      Vaření trnek – Muzeum Na Mlýně
11.–12. 9.  Slovácké slavnosti vína Uherské Hradiště
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Loni bohužel dětský den kvůli koronaviru neproběhl 
a  ještě nedávno hrozil podobný scénář i  pro letošní rok.  
To ale organizátoři (farnost a  hasiči) v  žádném případě 
nechtěli připustit a rozhodli se proto pro variantu, kterou bude 
možné uskutečnit za každé situace: bez velké koncentrace lidí 
na  jednom místě. A  tak vznikl nápad na dětský týden. Téma 
"únikovka z lockdownu" se samo nabízelo, vždyť asi každý z nás 
v posledních měsících zažil nějaké neduhy spojené s různými 
zákazy. 

Od 1. 6. (mezinárodní den dětí) měli malí i velcí možnost 
vyrazit s připravenou hrací kartou na zhruba pětikilometrový 
okruh. Pro účastníky bylo připraveno 15 stanovišť rozmístěných 
po  Dolním Němčí. U  každého z  nich jste se mohli dozvědět 
zajímavost o  daném místě v  naší obci, pro menší děti 
nechyběl drobný úkol, ale nejdůležitější součástí byl rébus.  

Po  jeho vyluštění jste se dozvěděli, kam se vydat dál. Trasa 
začínala u  kostela a  končila na  hasičské stanici, kde si děti 
v sobotu 5. 6. a v neděli 6. 6. vyzvedly odměny po předložení 
vyplněné hrací karty. Každý se také mohl zapojit do fotosoutěže 
o krásné ceny od hasičů. 

Zájem o  tento netradiční dětský (tý)den byl obrovský 
a věřím, že si ho všichni pořádně užili.

Klára Stojaspalová

Netradiční 
dětský (tý)den


